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Fixem-nos especialment en
el món anglosaxó; la immen-
sa majoria d’actors joves so-
mien a ficar-se sota la pell
del príncepHamlet en un
moment o un altre de la se-
va trajectòria artística: sa-
ben que el repte és perillós,
però alhora que el fascinant
hereu del tron de Dinamar-
ca constitueix la gran prova
de foc que pot consagrar-los
per sempre més i portar-los a
explorar registres interpre-
tatius potser encara inèdits
per a ells. I ara, fixem-nos en
aquells altres actors que han
deixat enrere la joventut ja
fa temps i que també estan
sobrepassant la maduresa: la
immensa majoria d’aquests
–gairebé tots els grans– ara
volen encarnar Lear. Saben
que el vell rei de la Bretanya
constitueix el paper definitiu
a què es pot enfrontar un ac-
tor de la seva edat, aquell que
pot donar la mesura exacta
del talent que han anat acu-
mulant al llarg dels anys.
Doncs bé: aquí tenim una

actriu (una actriu sensacio-
nal anomenada Núria Espert
que mai no ha tingut por dels
reptes; més aviat els ha bus-
cat) que acaba de fer realitat
el doble objectiu que es mar-
quen tants actors. I que, des-
prés d’haver estat al seu mo-
ment un joveníssim Hamlet,
se’ns presenta ara sota la co-
rona d’un rei que, quan co-
mença l’obra mestra que li va
dedicar Shakespeare, ofereix
un aspecte potser envellit
però encara imponent: com
saben molt bé aquests gover-
nants que segueixen presen-
tant-se a les eleccions encara
que sobrepassin de bon tros
l’edat de jubilació, el poder té
quelcom de filtre de l’eterna
joventut. Però, quan es perd
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Núria Espert encapçala el repartiment de luxe reunit per Lluís Pasqual. FOTO: ROS RIBAS

NÚRIA ESPERT ES TRANSFORMA EN ‘EL REI LEAR’ DE WILLIAM SHAKESPEARE I PROTAGONITZA UN DELS ESPECTACLES

MÉS ANSIOSAMENT ESPERATS DE LA TEMPORADA TEATRAL, A LES ORDRES DE LLUÍS PASQUAL

El misteri del sofriment, convertit
en una descomunal tragèdia reial

el poder, la vellesa i totes les
desgràcies de la vida et po-
den caure al damunt com
si fos una pedra pesada que
només estava esperant que
mostressis un moment de
debilitat. I el moment de va-
nitosa debilitat del rei Lear
ha sigut aquell en què el mo-
narca ha demanat a les seves
filles una exhibició de l’amor
que senten per ell. A un pare
que a sobre és rei se l’ha d’es-
timar per damunt de totes les
altres coses!

Entre la fe i el nihilisme

¿Recordeu la infinita paci-
ència de Job, sobre el qual
cauen una darrere l’altra
les més terribles desgràci-
es, però que no per això dei-
xa mai de plegar a Déu sen-
se fer-li cap retret? ¿I les

lamentacions del no menys
bíblic profeta Jeremies, que
plora la destrucció del poble
de Judà però alhora la justi-
fica com el càstig merescut
per haver caigut en la idola-
tria? El Lear de Shakespe-
are és una d’aquelles obres
incommensurables que per-
meten apropar-s’hi des dels
més diferents vessants: es
tracta d’un text que parla del
desemparament davant la
vellesa, de la ingratitud dels
fills envers els pares, però
també de la dels pares envers
els fills (en aquest cas, filles),
als quals demanen proves
d’amor que sobrepassen el
que és raonable, de la fragi-
litat del poder com a metàfo-
ra de la fragilitat de la vida,
de la bogeria com a abisme,
però també com a reducte

de salvació i protecció en-
front dels bojos desgavells
de la realitat… Però Pasqual
vol que tinguem també pre-
sent el vessant diguem-ne
que religiós del cas de Lear,
que de vegades ha sigut com-
parat amb el cas de Job i el
de Jeremies. I s’ha fixat en
aquells teòrics de l’obra de
Shakespeare que han remar-
cat la influència de la simbo-
logia religiosa en el seu tea-
tre, mentre continuen sense
posar-se d’acord sobre el

suposat catolicisme o les in-
fluències calvinistes del mes-
tre. Tal com explica Dennis
Taylor, és ben possible que
en Shakespeare vinguessin
a confluir la fe i l’escepticis-
me. Tot i que resulta alhora
evident que l’infern pel qual
passa Lear convida també a
aquell nihilisme tan present
en el muntatge de l’obra que
ens van oferir Calixto Bieito
i Josep Maria Pou… S’ha de
tenir molta fe per creure que
això és cosa de Déu!

EL REI LEAR

DE WILLIAM SHAKESPEARE. DIR.: LLUÍS PASQUAL. INT.: NÚRIA ESPERT, JORDI
BOSCH, LAURA CONEJERO, DAVID SELVAS, MÍRIAM ISCLA, RAMON MADAULA,
TERESA LOZANO, JULIO MANRIQUE, ANDREA ROS, MARCEL BORRÀS. DATA:
FINS AL 22/2. LLOC: TEATRE LLIURE MONTJUÏC. PG. SANTA MADRONA, 40.
METRO: POBLE SEC (L3). TEL.: 932 892 770. PREU: 15-29€. HORARI: DE DT. A
DV., 20.30H; DS., 21H; DG., 18H.

wwwww

wwwww

wwwww

wwwww

wwwww

100% RECOMANABLE

MOLT BONA

BONA

REGULAR

DOLENTA


