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ESTRENA AL TEATRE LLIURE D’UNA ELOGIADA PRODUCCIÓ

tencialistes», assegura. «Tot el text 
va sorgir de la improvisació, va ser 
espontani, és un joc teatral molt di-
vertit. Al nostre país riuen molt. Crec 
que hi ha màgia». Les elogioses crí-
tiques ho constaten. Màgia, hilari-
tat, bogeria i fins i tot al·lucinacions, 
hi veuen alguns. «És com veure una 
classe magistral d’El rei Lear sota la 

Venerat monstre de l’escena bri-
tànica, l’actor Edward Petherbrid-
ge es presenta per primera vega-
da a Espanya amb l’aplaudida  My 
perfect mind, muntatge que fusio-
na en clau còmica retalls de la se-
va biografia amb El rei Lear de Sha-
kespeare. L’actor va patir el 2007 
un vessament cerebral quan es-
tava assajant, a Nova Zelanda, el 
paper protagonista del clàssic del 
bard. Al llit de l’hospital va desco-
brir que, encara que el dany neu-
rològic li havia afectat greument 
la mobilitat (no podia ni moure els 
dits de la mà), la seva memòria esta-
va intacta: recordava, paraula a pa-
raula, el text d’El rei Lear.
  Aquell tràngol a les Antípodes, 
del qual es va recuperar totalment, 
en mans de la companyia Told by 
an idiot (d’enorme èxit a la Gran 
Bretanya), va propiciar My perfect 
mind, anunciat com «un conte cò-
mic sobre un home que no inter-
preta el rei Lear».  Ahir va captivar 
el Teatre Lliure de Montjuïc, on 
avui es torna a representar. 
 Sota la direcció de Kathryn Hun-
ter, l’actor, de 78 anys, salta a esce-
na (interpretant-se a si mateix) en 
companyia de Paul Hunter, que es 
desdobla en múltiples personat-
ges. Des de la mare de Petherbrid-
ge, el doctor que el va atendre a 
l’hospital o Laurence Olivier, fins a 
Cordèlia, la filla bona del rei Lear, i 
altres criatures de l’obra. 

Parella de còmics

Petherbridge explica que va coinci-
dir amb Hunter a The fantasticks, un 
musical que «no va tenir res de fan-
tàstic» (només va durar unes set-
manes a la cartellera) però va pro-
piciar la seva celebrada trobada. 

«Vaig pensar que podíem fer un xou 
junts com una parella de còmics», 
revela. Hunter el va convèncer per 
treballar sobre aquell accident ce-
rebrovascular i explorar la resilièn-
cia humana, la superació i la fragili-
tat. Van començar a improvisar i van 
saltar espurnes. Van concebre una 
«comèdia sense pretensions exis-
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Shakespeare, en la memòria
El prestigiós actor britànic Edward Petherbridge ha traslladat a ‘A perfect mind’ una 
experiència tràgica H El 2007 va patir un vessament cerebral mentre assajava ‘El rei Lear’ 

«És una comèdia 
sense pretensions, 
un joc teatral amb 
màgia», diu el 
famós actor 

influència de l’LSD», va dir el Daily 
Telegraph. 
 A Petherbridge, que va ser actor 
principal de la Royal Shakespeare 
Company i del Royal Nacional The-
atre, li costa ficar-se a la ment de 
Lear. No entén les seves raons per 
repudiar la seva filla Cordèlia. «No 
m’agrada aquest home», diu sense 
indulgència. «És clar, al principi de 
l’obra, que Cordèia és bona i l’esti-
ma. És honesta i transparent. Pe-
rò ell és cec. És un estúpid emoci-
onal», argumenta l’intèrpret, que 
va treballar sis anys a la companyia 
de Laurence Olivier, «un artista su-
prem, amable. Ens regalava ampo-
lles de xampany a les estrenes». 
  L’actor se sent com un home 
«enormement afortunat» al recor-
dar la greu lesió que va inspirar 
aquest muntatge. «La meva mare 
també va patir un vessament dos 
dies abans de néixer jo i li va dei-
xar seqüeles per a tota la vida, dis-
capacitada. A mi em podia haver 
passat el mateix», subratlla el tam-
bé escriptor i pintor. 

«Em vaig sentir 
molt afortunat quan 
em vaig recuperar. 
He tingut molta 
sort», sosté

 Va ser idea de la directora in-
troduir en l’espectacle pinzella-
des de la seva vida. «Va llegir el meu 
llibre autobiogràfic Slim chances 
and unscheadules appearences, 
en què explicava coses de la me-
va infància, de la meva família, i em 
va demanar que inclogués algunes 
d’aquelles memòries en aquest 
muntatge». No va ser fàcil la seva 
infància, assegura. «Érem molt po-
bres. La meva mare, malgrat la se-
va discapacitat, havia de seguir 
rentant, fregant», rememora amb 
la mirada aquosa. Tampoc va mi-
llorar gaire la història a l’escola. 
«Era un estudiant d’aprovat just. 
No vaig llegir Shakespeare. Ima-
gini’s el que em va donar després 
la vida. No crec en els àngels de la 
guarda, però em sento beneït. He 
tingut molta, molta, molta sort». H

33 Classe magistral  8 Edward Petherbridge, ahir al Lliure, on representa l’aplaudida ‘My perfect mind’.
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