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L
a gran catedral del teatre es-
panyol, com la va definir
ahir Lluís Pasqual, arriba al
Teatre Lliure de Montjuïc.
Una catedral que, per la li-

túrgia, compta amb uns oficiants d’ex-
cepció que ja han aconseguit un gran
èxit al centenar llarg de funcions que
porten a sobre. I és que la versió de
l’obra és de Juan Mayorga, la direcció,
d’Helena Pimenta, i el protagonista de
la peça, el príncep Segismundo, per pri-
mera vegada està encarnat per una do-
na, l’actriu Blanca Portillo. Junts –i amb
14 actors i quatremúsicsmés– s’atrevei-
xen amb un cim del Segle d’Or espanyol
d’influència mundial: La vida es sueño,
de Calderón de la Barca. Després d’ha-
ver-se vist durant tres mesos a Madrid i
passar per Bilbao, Sevilla o Valladolid,
aquesta producció de la Companyia Na-
cional de Teatro Clásico (CNTC) recala
ara fins el dia 17 a Barcelona, on ha ve-
nut més del 90% de les localitats, i des-
prés seguirà per Espanya i Amèrica per
tornar la pròxima temporada a Madrid,
on molts es van quedar sense entrada.
Un èxit malgrat el qual, i fent bo el

vers de l’obra que diu “que toda la vida
es sueño y los sueños, sueños son”, tant
Helena Pimenta, que des del 2011 és a
més la directora de la CNTC, com Blan-
ca Portillo van començar ahir la seva
presentació de la peça manifestant que
la seva presència al Lliure, que sempre
ha estat per a elles unmodel de compro-
mís, rigor i innovació, els hi produeix

una emoció extraordinària i un respecte
extrem, i fins i tot Portillo va aprofitar
ahir l’ocasió per aclarir en directe a
Lluís Pasqual, director del Lliure, que a
la seva llista de desitjos figura en un lloc
ben destacat treballar amb ell.
Pimenta va explicar que amb Juan

Mayorga es van plantejar una pregunta
fonamental per abordar l’obra: “Qui es-
criu les nostres vides? I encara més: qui
escriu els nostres somnis?”. La directora
va recordar la trama de la peça: “És la
història de Basilio, rei de Polònia, que,
per la relació que té amb les estrelles i la
imaginació, imagina que el seu fill Segis-

mundo farà en el futur que perdi el tron
i destruirà Polònia, portarà la desgràcia
al país”. Però malgrat això no el mata,
sinó que en néixer el tanca en espera
d’una decisió. Que arribarà quan el rei,
ja gran, ideï unaprova per veure si Segis-
mundo serà realment un tirà, portant-lo
a palau per, donant-li poder, veure si és
malvat. I, en cas de ser-ho, fer-li creure
que la seva estada allà va ser només un
somni. I tornar-lo a la cel·la.
Això sí, Pimenta i Mayorga entenen

que quan el rei Basilio pren aquesta deci-
sió està mogut per la culpa, perquè ja és

“un homemolt gran que necessita justi-
ficar-se i deixar hereu”. I, sobretot, cre-
uen que va ser el desig de ser immortal
el que el va portar a tancar Segismundo
en néixer, ocultant-lo a tothom. “Basilio
manipula la vida del seu fill i els seus
somnis. I que després de molts anys el
tregui per veure si pot governar és una
manipulaciómés, perquè si no li ha per-
mès d’experimentar amb la seva pròpia
vida, sens dubte no estarà preparat per
governar un país”, subratlla la directora.
En aquest sentit, diu que en aquesta
obra de personatges extrems en què,mit-
jançant l’acció, s’aborden l’amor i el des-
amor, la religiositat, la llibertat i l’escla-
vitud i la revenja, han volgut situar com
a tema central “lamanipulació dels afec-
tes, la manipulació de pares a fills, del
més poderós al més feble, del poder als
governats”. Una obra en què per cert hi
serà molt present la música gràcies a un
quartet que toca melodies inspirades en
les folies barroques, que, va explicar Pi-
menta, s’adapten als intensos sentiments
de la funció: “Vambuscar les que creaven
molt de conflicte entre instruments. Al-
gunes estan executades amb tal intensi-
tat que sembla que vagin a trencar-los”.
I un altre tema fonamental de la peça,

finalitza, és “la força de l’ésser humà de
vence’s a si mateix”. Precisament Blan-
ca Portillo diu que el seu personatge,
“un ésser humà a qui furten els somnis”,
“li ha ensenyatmolt degut a la seva capa-
citat per refer la seva vida, per construir
en comptes de destruir”. I per “enten-
dre que, sigui somni o realitat, cal viure
amb intensitat. Ell aprèn a viure el que li
toca, i a fer-ho al màxim”.c

Obediència

A
la selecció oficial del
festival de Sundance
del 2012, la pel·lícula
Compliance, escrita i di-
rigida per Craig Zobel,

va sorprendre el públic ambuna his-
tòria sobre manipulació, submissió
i poder. Encara no s’ha estrenat als
cinemes però ja es pot comprar a
les grans superfícies de venda legal
de dvd per internet. Sinopsi: l’encar-
regada d’un local de fast food rep la
trucada d’un policia que acusa una
jove treballadora d’haver robat un
client.
La treballadora ho nega i s’esta-

bleix una confrontació de credibili-
tats entre la paraula del més fort (el
policia telefònic que representa l’au-
toritat i que, a través de l’encarrega-
da, dirigeix la investigació), l’inter-
mediari (l’encarregada, que en cap
moment qüestiona les ordres del po-
licia) i l’acusada (humiliada i des-
proveïda de tots els seus drets).
Aparentment, l’argument està

plantejat com una intriga psicològi-
ca, un joc de poders limitat per la
claustrofòbia d’un local d’hambur-
gueses en hora punta. El talent de
les dues actrius protagonistes fa pos-
sible que, precisament pels dubtes
que genera una situació tan anòma-
la, l’espectador vulgui arribar al fi-
nal. Però, en realitat, Compliance
(Obediència) retrata, amb una exac-
titud esfereïdora, l’actualitat econò-
mica i política d’una part del món.
Fora d’aquest episodi de ficció, en
el món real, també hi ha autoritats
que, a distància i apropiant-se de la
iconografia de la dissuassió, expres-
sen acusacions i imposen mesures
que amputen o anul·len els drets
fonamentals dels més desvalguts. I
també hi ha intermediaris amb

galons que, afalagats per l’adrenali-
na del joc jeràrquic –i de vegades
amb bona fe–, s’avenen a fer la feina
més bruta i, en nom de l’ordre, a ac-
tuar com el braç armat d’aquest po-
der emmascarat. No hi ha maldat
en l’actitud de l’encarregada, i això
fa que la pel·lícula sigui especial-
ment pertorbadora, pedagògica i an-
goixant.
Entre la paraula d’un desconegut

que, per telèfon, s’identifica compo-
licia i la d’una treballadora a qui co-
neix i que li jura que és innocent,
l’encarregada s’estima més no tren-
car la cadena de comandament, en-
cara que les conseqüències siguin
humanament devastadores pel cos-
tat més dèbil del triangle.
La història deCompliance està ba-

sada en fets reals, diu la pel·lícula.
Però si no ho digués seria igual-
ment versemblant i ens parlaria de
les mateixes coses i denunciaria,
d’una manera intel·ligent i sense
proclames, elsmateixos perills i pre-
judicis. Sotmetre’s acríticament a
l’autoritat i acceptar cegament im-
posicions que trenquen les garanti-
es democràtiques i els drets dels ciu-
tadans ens acosta més a la barbàrie
que no pas a la justícia.

Al centre de la imatge, Blanca Portillo interpretant Segismundo en una escena de La vida es sueño
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La 59a edició del Concurs Internacional
de Música Maria Canals convertirà fins
el 22 de març a Barcelona en la capital
mundial del piano gràcies a la presència
de 91 pianistes de 26 països que partici-
paran en el certamen i que, a més, oferi-
ran concerts en el marc de l’Off Maria
Canals, que aquest any continua apos-

tant per acostar la música de piano als
ciutadans. I per segon any consecutiu,
el programa del concurs inclou un con-
cert inaugural, que tindrà lloc avui al Pe-
tit Palau i anirà a càrrec del pianista Ale-
xey Lebedev, guanyador del segon pre-
mi i del premi del públic al 2011. Els es-
pectadors podran escollir el repertori
de la segona part del concert a l’inici.
Després, entre els dies 10 i 17 se cele-

braran les proves eliminatòries del con-
curs, que tindran lloc al Petit Palau. I els
tres finalistes competiran el 20 de març
al Palau de la Música, amb la participa-
ció de l’Orquestra Simfònica del Vallès.
En total, el Maria Canals repartirà
aquest any guardons per més de 80.000
euros. El més rellevant de tots, el premi
Barcelona, està dotat amb 20.000 euros.
A més, els concursants opten a més de
trenta concerts remunerats amb con-
junts com les simfòniques del Vallès,
Granada, Tenerife, Madrid i Bilbao, i
també a actuacions a París, Roma, Mu-
nic o fins i tot una gira per la Xina. El
guanyador gravarà un CD amb la disco-
gràfica Naxos.c
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Hi ha autoritats que
imposen mesures
que amputen els drets
dels més indefensos

ElMariaCanals reuneix
91pianistes de 26països

Pimenta i Mayorga han
situat com a tema central
de la peça la manipulació:
dels afectes, de pares a
fills, del poderós al feble
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El Lliure acull la reeixida versió de ‘La vida es sueño’ protagonitzada per Blanca Portillo

Quiescriuelsnostres somnis?


