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LA TRAGÈDIA DEL REI LEARLA TRAGÈDIA DEL REI LEARLA TRAGÈDIA DEL REI LEARLA TRAGÈDIA DEL REI LEAR    

 

L’estiu llunyà del 1976 féu un clima extraordinàriament calorós, al qual mai no 
s’acostumaren del tot els habitants de la pèrfida Albió. Una jove parella turista 
recorria a llom d’un autocar les interioritats d’aquest espai meravellós de 
planures ondulades que és el Warwickshire, en direcció Stratford-upon-Avon, 
per tal de conèixer la vila i casa nadiua de qui fou, probablement, el millor 
dramaturg de tots els temps, Sir William Shakespeare (1564-1616). El dia era 
esplèndid en les Midlands. Arramblats a una finestra del sorollós vehicle, tot 
circulant per l’esquerra, encara puc recordar el paisatge singular que se’ns 
oferia als ulls: els ramats d'ovelles, els petits towns, els canals amb cignes i 
aquell verd infinit i inescrutable de la campanya anglesa. 

La tragèdia del rei Lear, una de les obres teatrals més conegudes del geni, s’ha 
tornat a repetir a casa nostra amb lleugeres variants. La representació més 
primerenca de la qual es té notícia és la del 1606. La Història del Rei Lear va 
ser inscrita al Registre de Llibreters el 26 de novembre del 1607. Va aparèixer 
publicada en un primer quart el 1608 i en un segon el 1619. La Tragèdia del 
Rei Lear  fou publicada al Primer Foli del 1623, i ocupa la vuitena posició entre 
les dotze tragèdies incloses. A les Chronicles of England, Scotlande and 
Irelande (1577) Raphael Holinshed inclou The Chronicle History of King Leir i 
aquesta, com per a altres obres, va ser la font de referència utilitzada per 
Shakespeare. Però el llegendari "Rei Lear" o "Leir" ja apareix citat en 
documents tan primerencs com la Historia Regum Britanniae escrita en l’any 
del Senyor de 1135 pel clerge Geoffrey of Monmouth (1100-1155)1. També 

                                                 
1 Es desconeix on va néixer aquest curiós personatge, però probablement tenia 
ascendència bretona i va néixer en Monmouth, al país de Gal·les. Va estudiar en la 
Universitat d'Oxford, on va conèixer al clerge Walter d'Oxford. En 1152, fou consagrat 
bisbe de Sant Asaph, després d'haver-se ordenat com a sacerdot deu dies abans (carrera 
meteòrica la seva!). Godofred de Monmouth va escriure diversos llibres; el primer a 
aparèixer va ser Prophetiae Merlini (Les profecies de Merlín), escrit probablement 
abans del 1135, considerat el primer llibre escrit sobre el famós mag, en una altra 
llengua que no fos la gal·lesa. Abans d'aquest llibre, el mag Merlín era conegut com 
"Myrddin". Les profecies contingudes en aquest llibre, van ser preses molt seriosament, 
i citades inclusivament tres segles després. Les profecies, que en un principi es van 
publicar de forma independent, van ser incorporades posteriorment a la redacció de la 
Historia Regum Britanniæ. El següent llibre va ser la Historia Regum Britanniæ 
(Història dels reis de Bretanya), el seu treball més conegut pels lectors moderns. El 
treball relata la història britànica des del primer assentament per Brut de Troia, 
descendent de l'heroi troià Eneas, fins a la mort de Cadwallader en el segle VIIè, passant 
per les invasions de Julius Caesar, i una de les primeres narracions del rei Artur. 
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podria haver-se basat en una crònica anònima publicada cap al 1590 
intitulada The True Chronicle History of King Leir. D'aquestes 
fonts, Shakespeare només en va utilitzar la figura del monarca, ja que 
l'argument és original seu. 

Quant a la tragèdia, és una reflexió sobre temes filosòfics que entrellaça dos 
arguments a través de la refracció dels herois secundaris en els majors. Però el 
rei Lear també té molts elements dels drames històrics en tant que utilitza 
cròniques angleses com a fonts i la temàtica de la saviesa política, els drets i 
deures dels reis i els seus súbdits i els avatars de la deessa fortuna. Tot això 
resulta aplicable al nostre cas. La figura del rei com a mantenidor de l'ordre i 
l'harmonia social és fonamental (ai els temps de la MAI!). La debilitat de Lear 
en deixar-se dur per la seva vanitat (l’ànsia cobdiciosa de globalització 
econòmica) crearà una dicotomia entre els caràcters nobles, la seva filla 
Cordèlia (la planta de Valls) i Kent (podria ser un comte d’Hongria), i els 
personatges malvats, que són les dues filles, Gonerila (la planta de Cervera) i 
Regan (quin nom!, la nostra planta de Roquetes), i el duc de Cornwall. La 
destrucció de la família reial (en el nostre cas és nord-americana, no pas 
anglesa) comporta la destrucció de la societat, tot l'ordre trontolla donant lloc 
a la invasió de Britània per part dels exèrcits francesos i deixant la nació a un 
pic de la guerra civil. 
 
Trista història la d'aquell monarca que, a l'hora de nomenar successor, amb els 
seus errors de judici, tant familiars com polítics, desencadena uns fets que el 
porten a la desesperació, la follia i finalment la mort! Lear, a la fi dels seus 
dies, descobreix que fràgils que són les creacions humanes i que fàcilment pot 
ensorrar-se un regne sencer que semblava assentat, que les certituds que 
pensava tenir manquen de fonaments, que no hi ha res segur sota la capa del 
sol,  que els principis essencials trontollen i, en definitiva, que només sap que 
no sap res. 
 
La Pepi, embarassada de poques setmanes, arrossegava amb marejos el 
primer fruit maternal de les seves entranyes. En tornar de l’excursió ens 
allotjàvem a l`hotel londinenc Carlyle dedicat a un altre destacable personatge 
anglès: Thomas Carlyle (1795-1881), historiador, crític social i assagista que, 
per cert, viatjà també pel nostre país en ple segle XIX i en tornar a Londres 
escriví un llibre on deixà una reflexió perfectament aplicable als nostres dies i 
                                                                                                                                               
Godofred de Monmouth adverteix que la seva obra està basada, en part, en un antic 
llibre de Gal·les, encara que pocs consideren certa aquesta asseveració. De fet, gran part 
del llibre està basat en l'obra del segle IXè Historia Britonum, una altra anomenada 
Historia ecclesiastica gentis Anglorum, i l'obra del segle VIè intitulada De Excidio 
Britanniæ, totes elles complementades amb llegendes gal·leses i romanes. Més tard, 
Godofred de Monmouth va escriure Vita Merlini (La vida de Merlín) en algun moment 
situat entre els anys de gràcia de 1149 i 1151. Aquesta és la nova versió de les antigues 
tradicions gal·leses sobre Myrddin. Tots aquests llibres van ser escrits en llatí. 
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a la nostra gent: “Els espanyols són molt rics en monuments; porten quatre-
cents anys destruint-los i encara no han pogut acabar amb ells” (hores d’ara ja 
en portem més de cinc-cents, casualment com el nombre de treballadors i 
treballadores en perill greu d’acomiadament). 
 
La tardor avança, les fulles seques dels arbres s’arremolinen al Parc i, com diria 
l’acadèmic Pere Gimferrer2, ja som a les portes de l’hivern. Un hivern que serà 
especialment fred i dur per a tots aquells que han perdut o perdran el seu lloc 
de treball, com els operaris de Lear Corporation. Quan escric això -també 
aquest cop junt a la finestra- bufa fort, gairebé embogit, el nostre vent de dalt,  
amb udols llargs i secs que s’emporten moltes il·lusions i projectes cap a la 
mar de l’Ebre. Després, quan s‘aturi la tempesta, hi seguirà un silenci 
esporuguit i sepulcral, fet de recolliment sota el fred i la foscor de la nit sense 
lluna: serà el silenci universal de l’hivern ebrenc, tal com el veia Ronsard 
(1524-1585) al continent, un altre il·lustre poeta contemporani del nostre 
personatge anglès, que en un vell i bell sonet publicat ara fa exactament 
quatre-cents trenta-un anys, el 1578, començava així en la seva grafia francesa 
arcaica: 
 

Ces longues nuicts d’hyver, où la Lune ocieuse 
Tourne si lentement son char tout a l’entour... 

 
 

J. M. FRANQUET 
Tortosa, X-09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Les portes de l’hivern, en “Dietari complet, I” (1979-1980) 



 4 

 
 
 


