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TEATRE

Blanca Portillo

LAURA SERRA

Blanca Portillo (Madrid, 1963) és
una de les grans actrius de l’escena
espanyola. Arriba al Teatre Lliure
per primer cop, “un somni”, diu, in-
terpretant el protagonista masculí
de La vida es sueño, Segismundo.

Quan mira al seu voltant, ¿també li
sembla que tot és un somni?
Fa molta por. A la vida tot va canvi-
ant constantment. Per això bus-
quem estabilitat, serenor. I la vida
és tot el contrari: un gran somni, en
què tot canvia. Obres una porta i hi
ha un precipici. Fa vertigen!

Com l’afecta aquest context?
Com a ciutadana, m’horroritza. Pe-
rò vull creure que això no és etern;
canviarà. En l’àmbit professional,
està fent que el teatre surti de les sa-
les convencionals i les històries que
s’expliquen tenen un nivell de com-
promís mot alt. Em genera inquie-
tud veure què hi podem fer.

¿La vida es sueño és una lliçó de
política?
I de vida, perquè nosaltres també
manipulem les nostres existències i
ens convencem de coses que no són.
Ens expliquen una realitat que as-

ACTRIU DE ‘LA VIDA ES SUEÑO’

“La vida és un somni:
obres una porta

i hi ha un precipici”
Maldat “Ningú neix ni bo ni dolent, és una opció de
vida” Llibertat “Si l’ésser humà manté la seva essèn-
cia, no el pots manipular” Compromís “A mi m’hi va
la vida, en això. Aquesta professió no és gens banal”

L’actriu Blanca Portillo va dir ahir que actuar al Teatre Lliure és “un somni”. FRANCESC MELCION

Lizaran
“Em fascinava
la seva
capacitat
de risc, una
sana i bella
bogeria”, diu

sumim com a absoluta i no és veri-
tat. S’ha d’anar alerta: no em creu-
ré el que em diguis; ho vull veure, ho
vull viure jo.

El seu personatge és símbol de re-
pressió i llibertat. Se sent així?
Hi connecto molt, en aquest sentit.
Arriba a la conclusió que pots impo-
sar a la força una sèrie de coses, pe-
rò si l’ésser humà manté la seva es-
sència no el pots manipular. En
aquesta engruna de la nostra lliber-
tat més íntima, tenim dues opcions:
construir o destruir. Ningú neix ni
bo ni dolent ni manipulador ni ma-
nipulable; és una opció de vida. Si
tots féssim com ell, el món seria
molt millor. Els malparits han triat
el camí de la malparidesa, perquè
fer les coses bé costa. I tant!

L’educació fa la diferència?
El salva això: que algú li ha ensenyat
a parlar. La paraula, i poder pensar
per ell mateix, el salva. Si no, es tor-
naria boig i seria un destructor.

Tornant a la política: ¿el govern vin-
dria a ser com el rei manipulador?
La gent que està en llocs de poder
polític –perquè n’hi ha de molts ti-
pus–, i que pot afectar la vida dels al-
tres, ha de posar abans les necessi-

tats dels altres que les pròpies. Ai-
xò ha de ser una norma, sigui el cap
d’una oficina o sigui una mare amb
el seu fill. I, si no, que es quedi a ca-
sa. Això no passa avui per res. Tot és
tan lleig i trist que, quan estàs treba-
llant un material tan elevat sobre
l’ésser humà, no vols ni mirar.

Quin personatge li falta per fer?
No tinc cap personatge que sigui
una meta, perquè llavors s’ha acabat
el somni! El pròxim serà el millor. I
no em plantejo que sigui masculí o
no. Mentre sigui interessant, m’és
igual. Jo no sento que el meu gène-
re em defineixi irremeiablement, si-
nó la meva manera de ser.

Quan va morir Lizaran, Lluís Ho-
mar va dir que només ella i vostè
són capaces d’interpretar éssers.

Que bonic. Una cosa que em fasci-
nava de l’Anna era la seva capacitat
de risc, de joc, la seva sana i bella bo-
geria. I el fet de no deixar-se definir
per elements externs. Quan em vaig
rapar, milions d’amigues em van
dir: “Què has fet?” Se’ns ha ficat al
cap que hi ha signes externs que ens
defineixen. I no: jo sóc més dona
que una dona atòmica de 90-60-90
probablement.

¿Siete vidas li queda molt al passat
remot? I què li presenta el futur?
No. Ho tinc molt present. Per això
tinc la sensació d’una tremenda jo-
ventut actoral. Què faré? No ho sé.
Sento que el teatre és el meu lloc i sé
per què vull lluitar: perquè cada co-
sa que faci tingui valor per al públic.
A mi m’hi va la vida, en això. Aques-
ta professió no és gens banal.e

El Teatre Lliure acull la “catedral” de Calderón de la Barca
repartiment que té la singularitat
d’estar liderat per una actriu en el
paper d’un home: Blanca Portillo.
“Per què no? –es preguntava ahir
l’actriu–. L’escenari és l’espai de la
llibertat i el somni”. Darrere d’ella,
catorze actors i quatre músics ins-
trumentistes barrocs formen el re-
partiment del muntatge, que esta-
rà en cartell al Teatre Lliure en no-
més 10 funcions, fins al 17 de març.

“Qui mou les nostres vides i els
nostres somnis?”, es pregunta Pi-
menta per explicar com han enfocat
el treball de la companyia. Juan Ma-
yorga va fer l’adaptació del text
“com a Pulp Fiction, sense deixar-hi
empremtes”. La història de Segis-
mundo, reclòs en una torre pel seu
pare quan és menut perquè l’horòs-
cop preveu que portaria la desgràcia

L.S.

BARCELONA. Sense ressentiment,
el director del Teatre Lliure reco-
neixia ahir que sempre havia volgut
fer La vida es sueño, “la gran cate-
dral del teatre espanyol”, però que,
quan estava a punt de decidir-se,
sempre l’havia avançat un amic. Per
això ahir es va consolar presentant
el clàssic de Calderón de la Barca in-
terpretat per la Compañía Nacional
de Teatro Clásico, que ve avalat per
l’èxit de la temporada a Madrid i la
gira. Helena Pimenta, que ocupa la
direcció d’aquest centre de difusió
del teatre del Segle d’Or espanyol
des del setembre del 2011, com que
ja no disposa d’una companyia d’ac-
tors estrictament estable, ha esco-
llit els seus actors i ha apostat per un

al regne i alliberat després per ne-
cessitat i mala consciència, reflec-
teix “la idea de la manipulació, del
poder dels governants respecte dels
governats, els dèbils”, diu la directo-
ra, i afegeix: “És sorprenent la capa-
citat de l’ésser humà per vence’s a
ell mateix”. L’obra abraça grans te-
mes com la llibertat, l’esclavatge,
l’amor, el desamor o la venjança “a
través de l’acció dels personatges,
sense subratllar-los”.

“El vers és el trampolí per arribar
a l’emoció més pura, a uns senti-
ments carnals molt potents –expli-
ca Marta Poveda, que interpreta Ro-
saura–. Som com unes bèsties en zel
que anem a morir a l’escenari. Que
un text de fa 400 anys arribi de for-
ma tan directa al públic és or pur. Jo
ja em puc morir”.e

La Compañía Nacional de Teatro Clásico actua amb
quatre músics en directe. CEFERINO LÓPEZ


