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MARTA CERVERA
BARCELONA

–¿Canvia molt aquest espectacle 
des del recinte del Grec a una sala 
convencional?
–Al Grec, la magnitud de l’escena-
ri a l’aire lliure i la distància amb el 

Morau, ànima de La Veronal, torna al 
Mercat de les Flors amb una versió més 
elaborada de ‘Vorònia’, el muntatge so-
bre el mal que va inaugurar l’últim Grec.

Marcos Morau
Coreògraf

EN 3 MINUTS

  

«La passivitat és perillosa»
públic feien que es perdés una mica 
de l’essència de Vorònia. Al Mercat 
es podrà apreciar millor tot el tre-
ball de cambra que hi ha en aquesta 
proposta interpretada per vuit ba-
llarins. Encara que la dansa és abs-
tracta, m’he esforçat a aclarir les 
pistes o ancoratges de l’obra per-
què el públic pugui seguir el fil ar-
gumental.

–¿Està satisfet amb la rebuda de 
l’obra a l’estranger?
–A Europa ens han tractat molt bé. 
Al Sadler’s Wells de Londres va te-
nir una gran acollida. El mateix va 
passar a Berlín. I ara ens queda mos-
trar-lo a París i a Düsseldorf, entre al-
tres llocs.

–¿Què és el que el va portar a mun-
tar un espectacle centrat en la idea 
del mal?
–El mal és un tema etern. Sartre de-
ia que «l’infern són els altres», pe-
rò en realitat no és així. El mal exis-
teix perquè són molts els que miren 
cap a una altra banda. Em refereixo 
a aquella gent grisa que no es posici-
ona o actua en un moment determi-
nat. La passivitat contemporània és 
molt perillosa.

–¿Com valora que cada vegada més 
sales, encara que siguin de petit afo-
rament, programin dansa?
–És positiu, però encara estem lluny 
d’Europa. Tot i que el públic creix, 
el sistema de subvencions no fun-

ciona. Jo, que sóc un privilegiat i no 
paro de treballar, no puc viure no-
més de La Veronal. M’he de dedicar 
a altres projectes. Aquí és impossi-
ble contractar un ballarí tot l’any. 
Falta sensibilitat per part de les ins-
titucions.

–¿S’avé amb els seus col·legues?
–Molts ho envegen. Em sento en el 
punt de mira. Jo no vull ser l’ambai-
xador de la cultura catalana. Tant 
de bo hi hagués més oportunitats 
per a tots i menys rivalitat entre nos-
altres.

–¿Quins projectes l’esperen?
–Preparo una peça sobre el vals per 
a la Companyia Nacional de Dina-
marca i a Bolonya estrenaré una 
obra al voltant de Pier Paolo Pasoli-
ni. També em fa molta il·lusió mos-
trar al SAT! un espectacle que desxi-
fra el Kova, el codi de dansa de La Ve-
ronal. H
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El Lliure dirimeix 
el conflicte entre 
poder i dignitat
3La CNTC porta a Montjuïc el seu exitós 
muntatge d’‘El alcalde de Zalamea’

SONIA ÁVILA
BARCELONA

U
na realitat feta de contra-
diccions: l’honor davant 
la humiliació, el poder 
malgrat la decadència, el 

riure doblegat per la llàgrima, 
l’amor travessat per la traïció. És la 
realitat tenyida de reflexió filosòfi-
ca que Calderón de la Barca va des-
plegar a El alcalde de Zalamea, un dra-
ma immortal que la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico (CNTC) 
presenta aquests dies al Teatre Lliu-
re de Montjuïc, en una versió d’Ál-
varo Tato i sota la direcció d’Helena 
Pimenta.
 La croada que emprèn el ric pa-
gès Pedro Crespo (interpretat per 
Carmelo Gómez) per esmenar la 
dignitat de la seva filla Isabel (Nu-
ria Gallardo), segrestada i ultratja-
da per un capità de noble llinatge, 
és l’eix d’un relat que, com assenya-
la la directora, rendeix homenat-
ge a «la lluita de l’ésser humà per 
tornar a la llum, per trobar-se a si 
mateix» enmig d’un entorn d’abús 
de poder i de decadència, en aquest 
cas, la de l’imperi de Felip II en ple-
na guerra pel tron de Portugal. Una 
història que, en les eloqüents pa-
raules de Gómez, és «una canya des 
del minut u fins al final».
 El muntatge, que ha obtingut 11 
candidatures per als premis Max de 
les arts escèniques, integra la dan-
sa i la música no com a adorns, sinó 

com a elements clau per entendre la 
complexitat d’uns personatges que 
encarnen les contradiccions de l’ho-
me, tant al segle XVII, quan va ser es-
crita aquesta obra mestra del Segle 
d’Or espanyol, com en l’actualitat.

REFLEXIÓ SOBRE L’HONOR / Si l’obra de 
Calderón planteja el concepte d’ho-
nor com a element central del relat, 
el muntatge de Pimenta en fa una 
lectura personal i contemporània, 
abordant la qüestió des de quatre òp-
tiques: l’honor en l’estament mili-
tar; com a marca de prestigi social; 
com a dret humà inseparable de la 
dignitat personal, i associat a l’hon-
ra i castedat de la dona. «Totes les 
persones tenen dret a la seva pròpia 
dignitat, al seu desenvolupament 
personal, al seu propi espai, i ens tro-
bem amb una obra en què aquest 
dret es veu sistemàticament vulne-
rat», detalla la directora. «És una 
gran tragèdia sobre l’abús de l’espai 
d’un altre».
 Per aconseguir aquesta aproxi-
mació contemporània sense alterar 
el text, Pimenta va treballar amb els 
actors perquè no es limitessin a re-
presentar una ficció, sinó que assu-
missin les contradiccions planteja-
des per Calderón. L’objectiu és que 
l’espectador no vegi sobre l’escenari 
uns personatges estereotipats, sinó 
uns éssers humans amb emocions i 
pensaments complexos.
 També s’ha fet una aposta «molt 

ESTRENA TEATRAL

forta» per la visió del món femení 
a l’obra, ja que, segons Pimenta, 
l’«atreviment» que per a la seva èpo-
ca mostra el personatge d’Isabel a 
l’intentar sortir de la seva posició so-
cial i «voler ser el que no és» és una 
mostra de la profunditat i moderni-
tat del text calderonià, i com a tal ha 
de ser valorada.
 El muntatge de la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico, que es va es-
trenar el setembre del 2015 en la in-
auguració del Teatro de la Comedia 

de Madrid, es podrà veure a Montju-
ïc fins diumenge, i després seguirà 
la gira per València, Valladolid i Bo-
gotà (Colòmbia). En la seva prime-
ra temporada en escena va atraure 
més de 30.000 espectadors, un èxit 
que els seus responsables atribu-
eixen tant a la dramatúrgia com a 
la conceptualització de l’escenari. 
Aquesta és la quarta vegada que la 
CNTC, que aquest any celebra el seu 
30è aniversari, porta El alcalde de Za-
lamea als escenaris. H

Carmelo Gómez 
interpreta el 
protagonista d’aquest 
drama de Calderón que 
dirigeix Helena Pimenta

33 Carmelo Gómez i Nuria Gallardo, pare i filla a ‘El alcalde de Zalamea’, en un moment de l’obra.
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