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La madrilenya Compañía del Siglo de Oro porta aquest
Calderón futurista al Romea ■ RUBÉN GÁMEZ

blic. Un discurs ètic sense
fissures –tot i que recorri so-
vint a llocs comuns—, ferm
en el seu propòsit alliçona-
dor, malgrat que se sacrifi-
qui la qualitat dramàtica de
l’obra. Quan es produeix
l’esperat desenllaç, l’espec-
tador sent la frustració d’ha-
ver-se anticipat al final. Però
aplaudeix. Aplaudeix la se-
vera nuesa carcerària de
l’espai creat per José Luis
Gómez; aplaudeix l’entrega
física dels tres actors-cans
(Alcobendas, Cortázar, Ele-
jalde) i aplaudeix l’energia

còmplice que Gómez aporta
amb la seva direcció. El ser-
mó es transforma així en un
espectacle teatral. La gene-
rositat de l’ofici salva un tor-
rent de paraules tan benin-
tencionades com dramàtica-
ment estèrils. Moralitat: que
el combat contra el mal no
et malmeti una bona obra.

La paz perpetua
De Juan Mayorga.
TNC, 2 d’octubre.

Una altra d’animals de
Juan Mayorga. Una
més després de les

excel·lents Últimas palabras
de Copito de Nieve i La tortu-
ga de Darwin. Però La paz
perpetua és una altra cosa. A
diferència de les dues prime-
res, aquesta és una faula
amb la seva moralitat. La
tortuga i el goril·la miraven
amb fascinada repulsió
l’ésser humà. I l’autor els
concedia el do de la paraula.
Els gossos de presa posats a
prova a La paz perpetua –qui
guanya s’afegeix a l’exèrcit
salvador contra el terror uni-
versal– són, en canvi, una
metàfora humana, un instru-
ment per fabricar un púlpit
dramàtic. L’imprevisible i he-
terodox s’ha transformat en
previsible i ortodox.

Cada sentència de l’obra
està escrita per conduir
sense desviaments cap a la
ineludible moralitat. Cada
paraula prepara la següent
per consolidar el sermó mo-
ral que llança l’autor al pú-

Crítica teatre

El gos i Guantánamo

L’imprevisible
i heterodox
s’ha transformat en
previsible i ortodox

JuanCarlos
Olivares

‘Matrix’=Calderón
El Teatre Romea estrena dijous ‘La vida es sueño’

Teresa Bruna
BARCELONA

La Compañía Siglo de Oro
de la Comunitat de Madrid,
nascuda amb l’objectiu de la
recuperació dels grans clàs-
sics espanyols, porta al
Romea La vida es sueño,
text cabdal de Calderón de
la Barca, el protagonista del
qual, Segismundo, “és molt
superior a Hamlet perquè
sempre està avançant. És
actiu i turmentat. La seva
característica és l’angoixa,
que és el mal del nostre
segle”, segons paraules del
director de l’espectacle,
Juan Pérez de la Fuente.

L’adaptació dramatúrgi-
ca de Pedro Manuel Villora
és vital per a la comprensió
actual: “S’han respectat els
conceptes, esclar, però hem
tret mil versos, perquè en
aquell temps tenien el cos-
tum de repetir molt les fra-
ses, i ara ja no té sentit”. Pel
director, l’obra arriba com
una onada d’emocions:
“Calderón parla de la lliber-
tat i de l’home polític. És ra-

biosament actual perquè la
política ho domina tot. Per
tot arreu ens parlen de les
eleccions als Estats Units!”.
També va explicar que les
cadenes que lliguen el prín-
cep, amagat pel seu pare,
són imaginàries: “Les ha de
trencar sense que es vegin,
són més profundes, són la
llibertat en majúscules. I

tot això hi és, en Calderón”.
La posada en escena

també és impactant. Fer-
nando Cayo, un actor que es
confessa seduït pel perso-
natge des dels 8 anys, és el
primer que haurà interpre-
tat Segismundo amb te-
xans. I no és l’única cosa que
sobta del vestuari: “A l’estè-
tica hi ha moltes picades

d’ullet a Matrix. I és que
aquells germans (Larry i
AndyWachowski ,autorsde
Matrix) tenien La vida és
sueño com a llibre de capça-
lera i crec que el vestuari és
la pell dels personatges. A
Matrix també hi ha un per-
sonatge amagat com a La
vida és sueño, on el rei
amaga el seu fill. “Avui, això,
seria terrorisme d’Estat”,
apunta De la Fuente, que as-
segura que és un text molt
més llegit internacional-
ment del que ens pensem.

Santiago Fisas, conseller
de Cultura i Turisme de la
Comunitat de Madrid, era
a la presentació: “Cal que
aquest intercanvi cultural
que s’ha produït aquest any
entre Barcelona i Madrid
continuï”. Parla de la nor-
malitat i de la necessitat
d’ensenyar el teatre que
fem. “Jo sóc català i, per la
meva feina, cada dia he
d’anar a veure alguna es-
trena. Doncs tinc la satis-
facció de dir que cada nit
trobo algú amb qui parlar
en català”, va dir. ■


