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J. BARRANCO Barcelona

N
úria Espert està ra-
diant a punt de com-
plir, en els propers
mesos, 80 anys. Els

mateixos que el rei Lear, al qual
dóna vida al Teatre Lliure. Un
desafiament monumental per al
qual s’ha preparat molt a fons.

El director Miguel del Arco
diuque fins que vostè no vame-
moritzar el paper no va voler
sortir a prendre cafè amb ell.
És veritat. Vaig estar tot l’agost
amb Lear. Em vaig quedar a Ma-
drid tota sola i no vaig sortir ni a
la porta del carrer. Perquè pensa-
va que només podria entrar al
cor de l’obra quan sabés el text.
Em sé no només el meu paper si-
nó tota l’obra.

I qui és Lear per vostè?
Una de les últimes paraules que
diu és ‘sóc vell i estúpid’. I verita-
blement parla com un home in-
tel·ligent, però a l’inici no fa co-
ses intel·ligents. La seva segure-
tat el porta a cometre l’error més
gran de la seva vida per supèrbia,
per no ser capaç de distingir en-
tre l’adulació i la paraula honra-
da, per haver-se viciat de l’en-
torn del “sí senyor” del qual s’en-
volten tots els governants. I desfà

en mig segon tot el seu futur
idíl·lic i tot el que ha fet. Es con-
verteix en un pobre home que pa-
teix les humiliacionsmésmortífe-
res i que es refugia per no suïci-
dar-se en una bogeria lúcida que
li permet veure coses que no ha-
via vist fins llavors: ‘L’usurer fa
penjar el petit estafador. Els pe-
tits vicis semblen grans quan un

porta la roba esparracada. Els
abrics de pell ho amaguen tot’.
Una bogeria èpica.

És una obra sobre la ceguesa
i sobre l’autoconeixement?
Sí, i si em preguntés més coses
també diria que sí. No és una
obra amb missatge, és una mira-
da sobre la raça humana, els senti-
ments, la corrupció, el delicte,
l’amor, el perdó, la fúria...

L’obra ésmolt exigent. Resul-
ta esgotadora?
Sí, en acabar-la em fa sentir com
si tingués 80 anys, i no sento
mai que els tingui, ni quan m’ai-

xeco al matí, que ja té mèrit.
En té 79 encara.

Feia broma amb la Sardà i amb
Pasqual sobre això. Lear diu
quan torna a la realitat: ‘Tinc 80
anys, ni una hora més ni menys’.
Jo els deia de parar en aquellmo-
ment l’obra i avisar que jo no, per-
què sóc del juny i encara en tinc
79. Ara de debò: dinant a Lon-
dres amb Glenda Jackson li vaig
dir que em feia por la vitalitat
que requeria Lear. Ella em va dir:
‘Té la teva edat, tot el que et passi
a tu, li passa a ell, si tusses, ell tus,
si estàs cansada, ell està cansat’.
És cert, però quan ell està en un
atac de fúria i diu que vol que se
separi el mar de la terra, que els
astres caiguin, si estàs constipa-
da, ell no. Està en un atac de fu-
ror i força que has de buscar.

Diu que no pensa retirar-se.
Mentre tingui tantes ganes, salut
i ofertes i em senti tan estimada,
hauran de venir els geos. Els ac-
tors mai no es retiren. Els retira
la falta de feina, de memòria o de
facultats. Tots volem continuar.
Ser actor ésmés que una feina, és
un estil de vida, cal tenir molta
disciplina, tanta com en l’exèrcit
o en un convent. Et dóna coses i
en vols més. No més èxit ni sou
ni contractes: més oportunitats.c
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És una catedral del teatre. Un
conte èpic dins del qual, resu-
meixLluís Pasqual, “hi ha la his-
tòria de la humanitat, del món:
és com l’apocalipsi però sense
religió”. És El rei Lear, la monu-
mental obra de Shakespeare,
una de les empreses més grans
que pot afrontar un teatre i que
el Lliure deMontjuïc posa en es-
cena des de dijous vinent i fins
al 22 de febrer. Seran ni més ni
menys que 25 intèrprets dirigits
per Lluís Pasqual. Un elenc ruti-
lant en el qual figuren Jordi
Bosch, Ramon Madaula, Julio
Manrique, David Selvas, Teresa
Lozano –l’imprescindible bu-
fó–, Míriam Iscla i Laura Cone-
jero –les filles pèrfides del rei–,
Andrea Ros –l’única filla que se

l’estima– i, per descomptat, Nú-
ria Espert, que dóna vida a l’oc-
togenari monarca que es deci-
deix a partir el seu regne entre
les seves tres hereves. I que, en
un moment d’ira, confonent
l’adulació amb l’amor, arruïna
el seu passat, el seu futur i el de
tot el regne.
Que Lear sigui encarnat per

una dona, diu Pasqual, té una
explicació senzilla: “Citaré Ro-
sa Maria Sardà, que recordava
que abans tot ho feien homes i
ningú no deia res. Jo vaig bus-
car el millor actor i va resultar
que era una actriu”. Una actriu
que havia d’estar acompanyada
per un repartiment excepcional
que, va confessar ahir Pasqual,
es va aconseguir en un temps rè-
cord. “En realitat havia progra-
mat per a aquestes dates una

obra d’Eduardo de Filippo amb
Jordi Bosch. Però un diumenge
a la tarda em vaig preguntar on
érem, què fèiem. Sóc Bessons i
l’altre bessonet em va dir: ‘Tu
has de fer Lear amb l’Espert’.
No sóc esotèric, eh? Són conver-
ses que tinc amb mi mateix. Era
l’abril o el maig i en unmes imig
vaig aconseguir muntar l’elenc.
Era estrany que a menys d’un
any vista fos possible, però hi ha
gent que per fer l’obra va deixar
el que tenia compromès”.
Una peça en la qual, subrat-

lla, “la dificultatmés gran és tro-
bar el to, perquè és una traves-
sia a través del dolor, però no
de dolor del segle XIX, romàn-
tic. No és de llàgrima fàcil, ni
tan sols de llàgrima. És la dife-
rència entre Bach i Beethoven.
És un ventall de les emocions
humanes, maldat, bondat, re-
núncia, amor. Segurament ex-
plica les conseqüències dels
amors i els desamors, i diu que
si bé l’amor és el motor de la
humanitat, segurament no n’hi
ha prou amb ell per viure en
pau”. Això sí, assegura que da-
vant les mirades personals que
els directors contemporanis
perpetren sobre les obres de
Shakespeare, “jo no en tinc
cap”. “Shakespeare té la temi-
ble habilitat de no jutjar mai
cappersonatge, ni elmés vil i ab-
jecte, i si ell no es posa a jutjar-
los, qui sóc jo”, afirma.
Ha explicat a escena, diu, un

conte amb una part èpica molt
gran on hi ha la història de la
humanitat. Una història que ha
reduït a 2 hores i 45minuts per-
què la capacitat d’atenció actual
és cada vegada menor i per a la
qual ha ideat un escenari que
sorprendrà: una llarga i estreta
franja central amb grades als
dos costats en la qual la tarima
del terra s’aixeca creant espais.
Sobre les grades, allargades pan-
talles creen ambients com el
bosc. Als laterals, tambors i un
orgue per a aquesta catedral.c

PREPARACIÓ A FONS

“Vaig estar tot
l’agost amb Lear;
em sé no només el
paper sinó tota l’obra”

EL CRITERI

“Espert és Lear
perquè vaig buscar
el millor actor i va
resultar ser una actriu”

El Teatre Lliure s’enfronta a una catedral del teatre

L’actriu Núria Espert fotografiada ahir al Teatre Lliure
JORDI PLAY

Núria Espert, protagonista d’‘El rei Lear’

Ball de xifres en els recomptes
de visitants delsmuseus catalans

“Elsactorsmainoes retiren,
totsvolemcontinuar”

TERESA SESÉ
Barcelona

Els museus catalans comencen a
fer públics els seus recomptes
anuals de visitants, que el 2014
van ser globalment positius, amb
excepcions pràcticament insigni-
ficants com el descens d’un

2,88% als museus de la Fundació
Gala-Salvador-Dalí, que amb
1.535.070 de visitants es torna a
situar al capdavant dels més de-
sitjats. Només el supera el Born
Centre Cultural (1.894.400), en-
cara que en aquest últim el càlcul
no obeeix únicament al nombre
de persones que van acudir a co-

nèixer el centre el seu primer
any de vida o van participar en al-
guna de les activitats programa-
des, sinó també a tots aquells via-
nants i veïns del barri que simple-
ment creuen el Born pels seus
passadissos interiors.
Aquesta llicència queda enca-

ra lluny de les estimacions a ull

de Consol Ciscar durant els seus
anys com a directora de l’IVAM
(va inflar les xifres en més d’un
milió de visitants), però el cert és
que la falta d’una metodologia
única a l’hora de recomptar visi-
tants dificulta molt la seva lectu-
ra. Així, mentre el MNAC comp-
tabilitza visitants en funció de les
entrades venudes o expedides
gratuïtament (718.230, un 13%
més que en el 2013, als que cal su-
mar 76.000 participants en activi-
tats del centre), al Macba la xifra
que mana és la del nombre de vi-
sites (715.745, un 6,47% més que

l’any anterior), encara que en rea-
litat les persones que van traspas-
sar les seves portes va ser única-
ment 324.425, encara que cadas-
cuna d’elles veiés més d’una ex-
posició.
Sorprenen també els 980.327

visitants comptabilitzats en el
Museu d’Història de Barcelona
(clar que 590.000 corresponen a
la Casa del Guarda del Park
Güell). ElMuseuPicasso va regis-
trar també un lleuger augment
(919.814), igual com la Virreina
(137.959) i baixa en Fabra i Coats
(7.542).c

LluísPasqual:
“A ‘El reiLear’
hiha lahistòria
de lahumanitat”
El director encara lamonumental obra
ambNúria Espert com amonarca


