
espectacles 7 DE SETEMBRE DEL 2014 67DIUMENGE

El Liceu 
s’acosta a 
la ciutadania 
amb diversos 
projectes

M. C.
BARCELONA

Han passat 15 anys des que el Li-
ceu va tornar a obrir les seves por-
tes després de l’incendi que el va 
destruir el 1994. La temporada 
2014-15 ho recordarà amb diver-
ses propostes destinades a acos-
tar l’òpera a la ciutadania i a re-
cuperar aquell esperit d’El Liceu de 
tots que va marcar la reconstruc-
ció i reobertura del coliseu. Des-
prés d’aixecar el teló el dia 14 de 
setembre amb El barber de Sevilla, 
de Rossini, amb una aplaudida 
posada en escena de Joan Font, 
l’endemà l’escenari del Gran Te-
atre acollirà la gala Catalunya ai-
xeca el teló. A la gala, els teatres 
privats que van mantenir viva la 
flama de l’òpera durant la recons-
trucció presentaran la seva tem-
porada. I el dia 24, l’Orquestra i 
Cors del Liceu, dirigits per Josep 
Pons, oferiran un concert gratu-
ït a la plaça de la catedral durant 
les festes de la Mercè.
 Ciutat Vella, districte que va 
patir més que cap les molèsties 
ocasionades per la reconstruc-
ció, tindrà a més un altre concert 
de veus benèfic, dirigit per Peter 
Burian, nou director del cor, el 2 
de novembre vinent, a la basíli-
ca de Santa Maria del Pi. I a l’es-
tiu es recuperarà el projecte pi-
oner i popular Òpera a la platja, 
reconvertit en Òpera a la fresca. 
La retransmissió gratuïta, a l’ai-
re lliure i en directe, d’una de 
les funcions del Liceu al juliol  
–aquest any serà de La traviata, fa-
mosa òpera de Verdi– no necessà-
riament s’ubicarà a la Barcelone-
ta, com era tradició. Una gala lí-
rica que donarà visibilitat a nous 
valors, el 19 d’abril, completa els 
actes del 15è aniversari. H

aniversari 

Joves de 30 anys al límit
3‘La vida resuelta’ treu suc del desencant d’una generació

MARTA CERVERA
BARCELONA 

A
ssumir que la vida no és 
com un havia desitjat, dei-
xar de somiar per mirar de 
cara la realitat és un pas di-

fícil però inevitable. De tot això i 
molt més parla La vida resuelta, una 
comèdia protagonitzada per joves 
que ronden la trentena al límit que 
lluiten per aconseguir l’única plaça 
disponible que queda en una guar-
deria. L’obra, escrita per dos guionis-
tes de les sèries Aída i 7 Vidas, Marta 
Sánchez i José Sánchez Oliva, s’aca-
ba d’estrenar al Teatre Borràs. El re-
partiment també està trufat de cares 
populars: Carlos Santos (El tiempo en-
tre costuras, Los hombres de Paco), Berta 
Hernández (Amar es para siempre, Ti-
erra de lobos), Javier Mora (Los misteri-
os de Laura, Aída), Adriana Torrebeja-
no (Con el culo al aire, Tierra de lobos) i 
Cristina Alcázar (Cuéntame cómo pasó, 
Aquí no hay quien viva). 
 La majoria dels personatges te-
nen entre 30 i 40 anys, i se senten in-
feliços. «S’adonen que tenir una car-
rera o una família no garanteix res», 
explica el director murcià Juan Pe-
dro Campoy. Un dels personatges, el 
gran, pateix complex de Peter Pan. 
S’acaba de separar de la seva parella i 
s’ha enamorat d’una noia que ronda 
la vintena. Un altre, que somiava a 
recórrer el món com a periodista, ha 
deixat la seva feina per cuidar el seu 
fill, nascut fruit de la seva unió amb 
una arquitecta que anteposa la seva 
professió a la família. La tercera can-
didata a la plaça a la guarderia, dis-
posada al que sigui per aconseguir-
la, com la resta, és una embarassada 
que va ser amiga del periodista. 

RITME TELEVISIU / «Em vaig inspirar en 
històries que veia al meu voltant. Jo 
pertanyo a aquesta generació», diu 
el director. Seva és la idea original de 
l’obra, però el text el firmen Marta 
Sánchez i José Sánchez Oliva. «M’ha 
encantat col·laborar amb ells. Estan 

acostumats a treballar per a televi-
sió i es nota en el ritme que impri-
meixen a l’obra, que és molt dinàmi-
ca. La gent riu i li passa l’hora i mitja 
volant», afirma. L’última peça que 
va dirigir abans de La vida resuelta v a 
ser Perversiones sexuales en Chicago, de 
David Mamet. Però aquesta manera 
de treballar l’ha canviat. «Després 
d’això no em ve de gust tornar a tre-

ballar amb un text que no hagi con-
tribuït a crear. Ja no em ve de gust», 
confessa. «S’han adaptat novel·les i 
pel·lícules al teatre. Em sembla nor-
mal treballar amb gent que domina 
el llenguatge televisiu», comenta el 
director. I no entén que certs puris-
tes del teatre menyspreïn muntat-
ges protagonitzats per estrelles tele-
visives. «Els intèrprets de La vida resu-
elta han treballat molt al teatre i 
també al cine abans. I encara que no 
fos així, sortir a la televisió no ha de 
desmerèixer ningú: allà també s’ac-
tua, i molt bé».
 L’escenografia és senzilla. Tot 
transcorre en una guarderia, un es-
pai en què els personatges estan des-
ubicats, i això reforça la idea del seu 
desemparament. «Quan ets petit et 

sents protegit», comenta Campoy. 
«Aquesta sensació és una cosa que 
un perd quan es fa gran i descobreix 
que no hi ha xarxa, que la vida és 
fruit de les decisions que un pren, 
per bé i per mal».
 El públic riu encara que l’obra 
no tingui un final feliç. Potser a la 
sortida del teatre molts es faran les 
preguntes dels personatges i dub-
taran sobre si realment han aconse-
guit obtenir allò que desitjaven ser 
quan fossin grans. De moment, la 
que sí que ho ha aconseguit és aques-
ta companyia que, des que va estre-
nar el muntatge fa un any al Festival 
de Teatre de San Javier, no ha parat. 
Ha fet gira per Espanya, temporada 
a Madrid i ara anima la rentrée teatral 
barcelonina. H 
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33Els actors de ‘La vida resuelta’, Cristina Alcázar, Javier Mora i Adriana Torrebejano. 

JOAN PUIG

Dos guionistes 
d‘Aída’ i ‘7 vidas’ 
firmen el text ideat pel 
director murcià Juan 
Pedro Campoy


