
ENTREVISTA � Joan Anguera. Actor

El rei Lear serà aquesta nit
(22.15 h) i demà a la tarda (18 h)
un fill de Castellterçol amb passat
navarclí. L’actor Joan Anguera
protagonitza el muntatge basat
en la immortal obra de Shakes-
peare que es va representar amb
èxit a la Biblioteca de Catalunya
fa uns mesos i ara està de gira.
Avui i demà, El rei Lear, dirigit
per Oriol Broggi, es podrà veure
al teatre Kursaal de Manresa.
Ahir encara quedaven entrades a
la venda per a cadascuna de les
dues funcions.

–Vostè està instal·lat a Osona,
però un part del seu passat es vin-
cula al Bages.

–El meu pare era mestre. Als ca-
torze anys vam anar a Navarcles i
m’hi vaig estar fins als divuit o di-
nou. Llavors ja tenia el cuquet de
l’escena i me’n vaig anar a estudiar
a l’Institut del Teatre, que alesho-
res era l’escola d’art dramàtic
Adrià Gual.

–Ja tenia la vocació des de petit?
–A vegades em pregunten per

què faig teatre. Jo crec que qui és
futbolista, de petit ja la toca bé. A
mi m’agradava el teatre i em deien
que ho feia bé. Suposo que hi in-
flueixen molts factors, cal tenir un
cert talent.

–Va fer teatre a Navarcles?
–I tant! Estava a l’elenc del Cen-

tre Parroquial, vaig fer els Pasto-
rets. Quan et donen el paper de Sa-
tanàs, és tot un graó.

–Aquest cap de setmana actua-
rà al Kursaal per primer cop?

–Sí, però recordo que quan estu-
diava a Manresa, al Lluís de Pe-
guera i a l’Acadèmia Joviat, feia
campana i anava al cine al Kur-
saal.

–Oriol Broggi va passar dimarts
per Manresa i va parlar de la difi-
cultat de portar El rei Lear a esce-
na. Pensa el mateix?

–He, he, he... El problema l’ha
tingut ell, certament. Abans es deia
que El rei Lear és millor llegida
que vista. Ara això ja no ho diu
ningú, perquè l’obra té una estruc-
tura de serial, dit sigui en el bon
sentit de la paraula, i la gent està
acostumada a veure sèries de fic-

ció on passen coses, amb adulteris,
baralles, assassinats..., tres o quatre
trames al mateix temps. Ventdel-
plà, sense anar més lluny, és més
potent que Lear, en aquest sentit.

–Com va afrontar Broggi el
muntatge?

–Li agrada molt el teatre de text,
amb poca parafernàlia. Fa un gran
treball d’actors.

–Molt diferent del Lear que va
presentar el Romea amb Calixto
Bieito a la direcció i Josep Maria
Pou fent de protagonista fa uns
anys.

–Jo no entro a valorar res, però sí
que és a l’inrevés d’aquell. Abans
d’estrenar el nostre Lear al Grec,
quan estàvem assajant, vaig voler
anar a Madrid a veure el muntatge
de la mateixa obra que tenia en
cartell el Centro Dramático Na-
cional. I en tornar vaig dir a l’O-
riol: «ja cal que ens esmerilem, que
això que fan a Madrid és molt bo».
El seu muntatge és molt burgès,
ric, excessiu... Nosaltres, a favor, te-
níem el treball d’actors, que fa que
Shakespeare arribi bé al públic. I
la traducció de Joan Sellent.

–Recentment premiada per la
crítica barcelonina.

–És capaç de fer arribar Shakes-
peare amb un llenguatge planer.

Durant un mes llarg i en els bolos
hem tingut ple cada dia, i la gent
diu que és fantàstic. Shakespeare
presenta uns temes que sempre in-
teressen: la gelosia d’Otel·lo, l’a-
mor de Romeu i Julieta, la relació
entre pares i fills del rei Lear... La
gent hi veu històries amb què con-
necta.

–El rei Lear és una història sobre
la vellesa?

–Hi ha un home gran que es po-
dria jubilar feliç, però vol muntar
un darrer número i obliga les seves
filles a raspallar-lo. La petita, però,
s’hi nega perquè assegura que
amb la seva actitud ja demostra
que se l’estima. Lear s’enfada, la
treu de casa i la família es trenca. A
partir d’aquí s’organitza la tragè-
dia. Lear, aquest home gran, es
tornarà boig, descobrirà la misè-
ria... L’obra parla d’una persona

que no sap envellir, que no sap
traspassar la feina als joves, un te-
ma que és molt actual. A l’obra hi
ha tres envelliments: Lear; el com-
te de Gloster, que té un fill que l’en-
sarrona, i el comte de Kent, l’únic
que envelleix amb una certa digni-
tat.

–Com s’afronta la caracteritza-
ció del personatge de Lear?

–Quan l’Oriol em va dir que vo-
lia que jo fos Lear em va fer molta
impressió. L’encant d’aquest pa-
per és que es tracta d’un personat-
ge que es modifica constantment, i
això és el que un actor demana.
Lear passa de la còlera i la ràbia a
la tristesa, la bogeria, la infantilit-
zació i el dolor per la mort de la se-
va filla.

–Així doncs, és el primer cop
que fa de Lear?

–Sí, i tant! Tampoc no sóc tan
gran. Just avui [l’entrevista va te-
nir lloc dijous] faig 62 anys. Al
meu costat, a més a més, hi ha un
equip molt maco, amb Mercè
Pons, Pep Jové, Oriol Guinart, Ra-
mon Vila, Albert Ribalta, Marcià
Sisteró... Hi ha una anècdota molt
bona. El Centro Dramático Na-
cional va venir a Barcelona a fer el
seu Lear i la noia que feia de Cor-
dèlia es va donar un cop al cap i va

ser baixa. I van demanar a la nos-
tra Cordèlia, Paula Blanco, d’avui
per demà, si la podia substituir.
Durant una setmana va estar fent
el paper, en castellà. Va ser extraor-
dinari.

–Broggi va comentar també que
a la gira hi ha una escenografia di-
ferent de la pensada per a la Bi-
blioteca de Catalunya.

–Sí, la nau gòtica de la biblioteca
no es pot transportar... Però l’O-
riol ha volgut conservar la senzi-
llesa del muntatge. És un fan de
Peter Brook, un director que asse-
gura que si hi ha una persona a
l’escenari i una altra que escolta ja
hi ha teatre. Li agrada treballar
amb els mínims elements.

–Un dels seus darrers treballs és
Coral romput, un festival del tea-
tre de text. Se sent còmode en
aquest tipus d’obres?

–M’agrada molt el text, potser
perquè a l’escola hi havia gent
com Maria Aurèlia Capmany,
Carme Serrallonga, Ricard Salvat,
... A Coral romput realment ens ho
vam passar molt bé. Ens vam
ajuntar quatre ‘bojos’ del teatre de
text, com Eduard Farel·lo, Pere Ar-
quillué i Josep Maria Domènech i
jo, i amb Montserrat Carulla, tota
una senyora de l’escena.
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Joan Anguera, en la pell del rei Lear a l’obra que avui i demà es podrà veure al teatre Kursaal de Manresa

TONI MATA I RIU
Manresa

LES FRASES

���«De petit ja tenia el
cuquet del teatre a
dins. Als catorze anys
vaig anar a viure a
Navarcles i vaig entrar
al grup del Centre
Parroquial»

���«No he actuat al
Kursaal, però recordo
que feia campana de
l’institut i anava a
veure-hi cinema quan
estudiava a Manresa»

���«Quan Broggi em
va comentar de fer de
Lear em va fer molta
impressió. Però per a
un actor és un paper
molt interessant,
perquè el personatge
es va modificant»

��«Saber envellir és un
tema molt actual. Les
obres de Shakespeare
tracten aspectes molt
vigents, que la gent
identifica com a seus»

«‘El rei Lear’ és com un bon serial»
L’intèrpret de Castellterçol protagonitza el clàssic de Shakespeare que dirigeix Oriol Broggi

Joan Anguera (Castellter-
çol, 1947) es posa a la pell
del rei Lear en el muntatge
d’aquesta obra de Shakes-
peare que avui i demà es re-
presenta al Kursaal. Angue-
ra recorda el seu pas per Na-
varcles i Manresa quan era
jove i es declara un amant
del teatre de text i de les
obres de l’immortal drama-
turg anglès

«El rei Lear» es pot
veure aquesta nit i
demà a la tarda a la
Sala Gran del teatre
Kursaal de Manresa
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