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La por de no estar a 
l’altura davant una estrena

L
a por del porter davant del pe-
nalty és el títol d’una novel·
la de Peter Handke conver·
tida en cine gràcies a Wim 

Wenders. És, s’ha de reconèixer, un 
gran títol. ¡Quina alegria, la de l’au·
tor, quan l’encerta amb el títol ro·
dó, perfecte, inapel·lable! La frase 
salta després de la tapa del llibre al 
pati de casa, corre de boca en boca, 
es fa comuna i cadascú troba on i 
com aplicar·la.
  Ara mateix em ve la mar de bé 
per descriure el que sento davant 
una nova i imminent estrena: por. 
Podria jugar amb la frase, desves·
tir·la, pentinar·la, maquillar·la i 
dir: «La por de l’actor davant el ridí·
cul». Però no seria just. No és aques·
ta por la que apareix, inevitable, da·
vant cada estrena. En absolut. Un 
ja no té –no ha de tenir– por al ri·

dícul, perquè el ridícul forma part 
del joc i pot arribar a ser, ben cana·
litzat, material artístic de primera. 
No. La por que bloqueja, paralitza i 
et fa perdre, fins i tot, el control dels 
esfínters és la por de fallar. De no 
 estar a l’altura. De no encertar. La 
por que produeix ser responsable 

dels teus actes.
 No serveix de consol saber que 
uns altres abans i encara uns al·
tres després van passar i passaran 
pel mateix. Em fixo en els actors, és 
clar. I penso en la por que devia pas·
sar John Wilkes Booth la nit que va 
entrar al teatre i en lloc d’anar di·
rectament a l’escenari –el seu hà·
bitat natural– es va colar a la llotja 
en què el president Lincoln presen·
ciava l’obra i el va matar d’un tret 
al cap. Per cert, grandiós el docu·
mental de ficció Matar a Lincoln que 
es va poder veure a la televisió diu·
menge passat i que ve a completar, 
amb nous punts de vista, el –gran·
diós també– film de Spielberg. So·
bre aquesta pel·lícula, penso en la 
por que devia passar Daniel Day-
Lewis –¡tres Oscars, tres!– quan, el 
1989, interpretant Hamlet al Nati·
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Daniel Day-Lewis va 
deixar el teatre al patir 
un atac de pànic 
enmig d’un ‘Hamlet’

onal Theatre de Londres, va comen·
çar a tenir convulsions i a plorar 
desconsoladament enmig d’una 
escena compromesa, fins al punt 
d’anar·se’n de l’escenari corrent i 
deixar la representació inacabada. 
Des d’aleshores no ha tornat a fer 
teatre. S’entén.

La responsabilitat de Grillo

Por, també, la que deu sentir ara 
mateix un altre actor, Beppe Gri-
llo, a qui els italians atorguen la res·
ponsabilitat d’acabar d’una vegada 
per sempre amb una antiga i cadu·
ca forma de fer política.
 No voldria estar en la seva pell. 
Prefereixo la meva por. La que ara 
mateix em deixa la boca seca, camí 
de l’escenari, segons abans que s’ai·
xequi el teló. H

puntsa

  

  

Cum laude per a Blanca Portillo
CRÒNICA L’actriu conquista el Lliure amb el seu memorable Segismundo de ‘La vida es sueño’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

É
s injust, però es fa inevita·
ble. Tan brutal resulta l’ac·
tuació de Blanca Portillo a 
La vida es sueño que es pot 

parlar de dues obres: la que ella des·
patxa amb convicció i entrega abso·
lutes com el príncep Segismundo, i 
la de la resta del repartiment de la 
Compañía Nacional de Teatro Clási·
co (CNTC) a la gran peça de Calderón. 
Perquè aquest sòlid muntatge amb 
què Helena Pimenta estrena la seva 
direcció de la CNTC està marcat amb 
foc pel nom de l’actriu.
 L’atractiu reclam d’una dona per 
interpretar un personatge mascu·
lí desapareix així que ella surt a es·
cena. Portillo és Segismundo, i ja es·
tà. L’actriu desplega el catàleg de re·
cursos que només està a l’abast dels 
grans: per com parla, per com es mou 
i per com transmet les seves emoci·
ons. El vers poderós, sempre captiva·
dor, de Calderón de la Barca, en una 
lluminosa versió d’un dramaturg de 
tant calibre com Juan Mayorga, asso·
leix el seu vol més alt quan brota de 
la veu de Portillo.
 Així, el dia de l’estrena, el públic 
es va posar a aplaudir després del 
monòleg més cèlebre del text en el 
moment en què la intèrpret va postil·
lar «y los sueños, sueños son». Va ser el 

primer homenatge dels espectadors, 
ratificat després en la salutació amb 
reiteració, per a una intèrpret crida·
da a emportar·se tots els premis per 
aquest paper. I un elogi més: Portillo 
(Madrid, 1963) ja és una actriu madu·
ra, però mostra sempre un dinamis·
me i una energia adolescents.
 També té molt vigor l’ortodoxa, 
que no vol dir arqueològica, posa·
da en escena de Pimenta. La direc·

tora fuig de recursos massa moder·
nitzadors en una versió que es recol·
za en un ús efectiu de l’escenografia 
per dibuixar els passatges de l’obra. 
La música barroca de quatre intèr·
prets, en directe, com sempre és ha·
bitual en la CNTC, ho contextualitza 
de manera també efectiva.
 Com queda dit, el cum laude de 
Portillo deixa en un pla inferior la 
resta d’un elenc en què Marta Pove·

da hi posa tota la seva energia juve·
nil com a Rosaura, i David Lorente, 
desplega la seva gràcia com a Clarín. 
L’estrena va evidenciar novament, 
per una altra part, que els consti·
pats i la tos hivernals (amb devolu·
ció d’entrades si és necessari) hau·
rien de vetar·se a les platees com els 
mòbils. I encara més quan s’han de 
sentir versos com els d’una obra com 
La vida es sueño. H

33 Portillo, al centre, durant una batalla de ‘La vida es sueño’, que estarà al Lliure fins al dia 17.
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El Boliche 
reobre amb 
pel·lícules 
subtitulades

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Rafael Dalmau, empresari dels ci·
nes Maldà, ha comprat el cine Bo·
liche de Barcelona per reobrir la 
sala, possiblement per Sant Jordi, 
amb una oferta de pel·lícules sub·
titulades en català. 
 En declaracions a l’emissora 
RAC1 recollides per Europa Press, 
Dalmau ha explicat que està en 
contacte amb Disney, Columbia 
i Fox per aconseguir la còpia de 
l’original i, posteriorment, afe·
gir·hi els subtítols en català. «Ho 
vaig consultar amb diverses dis·
tribuïdores. Elles no en farien la 
versió en català, però sí que ens 
ho facilitarien, i nosaltres en serí·
em els exhibidors a Barcelona». 
 Dalmau ha revelat que ja ha 
trobat una empresa que faria de 
manera gratuïta la sincronitza·
ció dels subtítols i la Plataforma 
per la Llengua seria l’encarrega·
da de portar a terme les traduc·
cions. «A Barcelona hi ha un mer·
cat que respondria positivament 
a l’oferta. El que seria ideal seria 
fer dues sales de cine d’autor i du·
es de pel·lícules comercials», ha 
afegit l’empresari. H

EN CATALÀ


