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L’última obra de Shakespeare que ha estat víctima de Calixt Bieito

‘El rei Lear’? Visca
la república!

L ’
J o s e p M a r i a F u l q u e t

última vícti-
ma del di-
rector d’es-
cena Calixt
Bieito ha es-
tat, una al-

tra vegada, una de les obres més em-
blemàtiques de William Shakespeare,
El rei Lear, estrenada fa poc al teatre
Romea. És curiosa la predilecció d’a-
quest personatge per l’obra dramàtica
del gran William, que ja va destrossar,
en el mateix escenari del carrer de
l’Hospital, un Macbeth de trista me-
mòria. I curiosa també la sort del po-
bre Lear, que, sense proposar-s’ho,
s’ha guanyat la ira dels eixelebrats i
dels impostors. En efecte, ja l’any
1912 l’antinormista Alfons Par va pu-
blicar una estrafolària traducció co-
mentada d’aquesta obra (amb tot, l’ú-
nic assaig peninsular de traducció
erudita de Shakespeare) en un pretès
català del segle XV. Segons Par, l’an-
glès elisabetià només podia trobar
expressió catalana en la llengua del
XV, que, segons ell, era el model a
imitar.

Però si Par va ser un il·luminat, és
obvi que el segon qualificatiu, el
d’impostor, correspon a l’última pa-
rida de l’amic Bieito, un régisseur me-
diocre que s’ha acostumat (o hauria
de dir: hem deixat entre tots que s’a-
costumi) a donar-nos garsa per perdiu.
Perquè garsa per perdiu, o gat per
llebre, és el que ens ha ofert fins ara
en els muntatges dels títols esmen-
tats, més el d’Un ballo in maschera o el
del Don Giovanni mozartià, en què el
seductor sortia guarnit amb un xan-
dall del Barça, gloriosa aportació a
l’escena lírica.

Potser el trapella senyor Bieito
–empès probablement per un mal
dissimulat afany de notorietat– es

pensa que és el primer a entrar a sac
en els textos shakespearians. També
aquí s’equivoca, ja que el paleta, gra-
vador, autor i empresari sarrianenc
Jaume Piquet, un il·lustre precedent
en el saqueig, donava al públic del seu
temps (finals del XIX), allò que li de-
manava i podia comprendre. En
aquella època, el públic barceloní
anava a veure els drames horripilants
que els servia Piquet fins al punt de

modificar els arguments de les obres
quan no eren del gust de l’auditori.
Un exemple d’això és la seva adapta-
ció d’Otel·lo, convertit pel geni de Pi-
quet en Otello o el Moro de Magnesia. O
els canvis introduïts (en aquest cas,
per imperatiu moral) per mossèn Ga-
ietà Soler en la seva traducció de
Hamlet. El mossèn fa desaparèixer del
mapa els personatges femenins i dóna
una part del paper de Gertrudis al rei
usurpador. Així, el conflicte central
ha desaparegut i el desenllaç ha can-
viat: Hamlet perdona Claudi i tot
acaba bé.

Sembla que el senyor Bieito confon
–i algú que se l’estimi li ho hauria de
dir– impostura amb transgressió,
trapelleria amb provocació. Els bu-
nyols de Piquet o de mossèn Soler te-

nien, des de l’òptica actual, un punt
de candor, d’innocència. En el cas de
Bieito, ¿qui s’escandalitza avui de
veure uns figurants asseguts a la tassa
del vàter o d’uns actors practicant la
sexualitat explícita? El que hauria
d’escandalitzar, en tot cas –perquè
avui l’excusa de la ignorància o del
desconeixement de l’obra ja no fun-
ciona–, és el tractament barroer d’un
text excels o la grollera manipulació
dels personatges, activitats que el se-
nyor Bieito exerceix des de la impu-
nitat que li atorga la bovina submissió
d’una platea acomplexada perquè no
semblés que, amb el seu rebuig, po-
sava en qüestió la modernitat de l’es-
pectacle, marcada pel predomini de
l’intèrpret sobre l’autor. Precisament,
l’actitud d’aquesta platea, d’aquest
públic esnob que amb els seus aplau-
diments sanciona positivament l’es-
pectacle, em recorda aquell aforisme
de Chamfort que diu: “Allò que expli-
ca l’èxit d’una gran quantitat d’obres
és la relació que s’estableix entre la
mediocritat de les idees de l’autor i la

mediocritat de les idees del pú-
blic”. Si bé aquí hauríem de
substituir autor per adaptador, és
clar.

La manipulació que el senyor
Bieito fa de la tragèdia de Lear,
com totes les potineries que ha
practicat fins ara en l’obra sha-
kespeariana (quan no hi ha idees
pròpies, el més senzill és depre-
dar les dels altres), tenen el color
verd de l’enveja –aquell “mons-
tre d’ulls verds” de què parla Ia-
go–, de l’enveja del mediocre
davant l’altura immensa del geni.

I si el lector i jo estem d’acord
que la transgressió s’ha d’exercir
de debò, a les trinxeres, i sempre
contra el poder, convindrà amb
mi que la que oficia el senyor
Bieito és una transgressió d’estar
per casa, de taula braser, una en-
tremaliadura destinada més aviat
a servir de coartada de modernor,
no de modernitat, a un poder tra-
dicionalment conservador i reac-
cionari. Per tot això, i encara que
el rei sigui tot un Lear, a la pro-
posta de monarquia que ens ser-
veix Bieito un servidor no pot si-
nó exclamar: “Visca la república!”

■ Josep Maria Fulquet. Professor de la

Universitat Ramon Llull

Ens calen polítics ambiciosos i valents
J o r d i A r g e n t e r

A
començaments d’aquest any
reclamava, en un article en
aquest mateix periòdic, que
calia “un estadista a Madrid”

que aprofités la gran ocasió que repre-
sentava la retirada del president Aznar.
Aquesta ocasió –deia– no l’haurien de
desaprofitar ni el senyor Rajoy ni el se-
nyor Zapatero. El qui arribi a la presi-
dència del govern després de les elecci-
ons del març, hauria de tenir la talla
d’un estadista. És la gran oportunitat
per assolir per fi la convivència dels
pobles d’Espanya. Han passat moltes
coses d’ençà de la publicació d’aquest
article, algunes dramàtiques i d’altres
imprevisibles. Una de les més engres-
cadores va ser la victòria de les esquer-

res en les eleccions a les Corts espa-
nyoles, que va fer possible la sintonia
ideològica entre el govern de Madrid i
el de la Generalitat. Però, pel que fa a
l’assumpte capital per al futur de Cata-
lunya, l’exigència d’una nova relació
amb Espanya, hem passat de l’esperan-
ça d’una enèrgica reivindicació d’un
nou Estatut i d’un més just finança-
ment autonòmic, com a conseqüència
del pacte per a la formació d’un nou
govern de la Generalitat d’esquerres i
catalanista, a una certa tebior i a un
cert rebaixament dels plantejaments.
Valgui com a mostra de la nova situació
el desig del conseller Antoni Castells de
negociar el nou finançament autonò-
mic amb l’horitzó d’igualar els resultats

als del concert (basc o navarrès) en 10 o
20 anys. Si el finançament de Catalunya
és injust i genera una estrangulació de
la nostra economia, de la sanitat i de les
infraestructures del país, com han re-
petit del dret i del revés el mateix con-
seller, molts altres economistes i també
els empresaris, podem esperar 20 anys
que es corregeixin aquests desquilibris
sense que el país se’n vagi en orris?
Tornem a equivocar-nos. Hem arribat a
un punt que ja no podem anar a Ma-
drid a pidolar res, perquè “contra el vicio
de pedir está la virtud de no dar”. Els soci-
alistes catalans haurien de perdre la por
d’incordiar els dirigents del PSOE.
Haurien de reclamar el que considerin
just per al poble de Catalunya; tota al-
tra cosa seria un desistiment de les se-
ves responsabilitats, assumides com a
representants del poble de Catalunya.

No ens han de concedir res, ens ho hem
de guanyar i, per guanyar-ho, hem d’e-
xigir-ho. Hem d’exigir-ho amb un acte
de sobirania que farà el Parlament de
Catalunya. Però ara m’adono que per-
què així ocorri no n’hi ha prou amb “un
estadista a Madrid”, ens calen polítics
ambiciosos i valents a Catalunya que
facin possible l’elaboració d’un nou Es-
tatut que no sigui descafeïnat i d’un fi-
nançament que sigui just. Només així
podem recuperar la nostra dignitat
com a poble que no està sotmès a l’ar-
bitri d’un altre i que tracta en condici-
ons d’igualtat amb els altres pobles
d’Espanya els problemes que ens afec-
ten mútuament. I tot això amb l’espe-
rança que el senyor Zapatero es com-
porti com un autèntic estadista.

■ Jordi Argenter. Escriptor


