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La descolonialitat, a debat 
al cicle OVNI del CCCB
El CCCB acull fins diumenge la mostra d’as-
saig audiovisual OVNI amb el títol La fronte-
ra com a centre. Zones de ser i de no ser, una re-
flexió sobre descolonialitat. El debat compta-
rà amb experts com Boaventura de Sousa 
Santos, implicat en el moviment Sud Global, 
i Houria Bouteldja, en antiislamofòbia.

L’‘spin-off’ de Harry 
Potter serà una trilogia
J.K. Rowling ha anunciat que l’spin-off de 
Harry Potter Animales fantásticos y dónde en-
contrarlos serà una trilogia. L’autora serà gui-
onista de la primera entrega, que protagonit-
za Eddie Redmayne. En canvi, Rowling ha dit 
que l’obra del West End Harry Potter and the 
cursed child no arribarà al cinema.

femení que hi ha al text. “L’obra es 
titula El alcalde de Zalamea però em 
pregunto si no es podria titular La 
hija del alcalde de Zalamea. El bat-
lle és l’eix, però l’obra té molt a veu-
re amb la filla i la relació que ell hi té 
com a pare”, explica la directora, 
que amb aquest muntatge va inau-
gurar el renovat Teatro de la Come-
dia l’octubre passat.  

La vigència d’un text del s. XVII 
L’argument se centra en el fet que la 
Isabel, la filla del pagès i més enda-
vant alcalde Pedro Crespo, és segres-
tada i violada pel capità Don Álvaro 
Ataide (Jesús Noguero). El militar, 
que ve d’una família noble, s’allotja a 
casa de Crespo quan les tropes espa-
nyoles passen per la localitat de Za-
lamea de la Serena, a Extremadura, 
durant la Guerra de Portugal, i re-
butjarà casar-se amb la dona que ha 
ultratjat perquè no pertany a la se-
va classe social. “La Isabel no es vol 
morir sense dir que ella no n’ha tin-
gut la culpa”, va afirmar Gallardo, 
que també posava l’accent en l’actu-
alitat que encara té avui en dia la vi-
olència contra les dones. A més de la 

violació de la Isabel, va dir Gallar-
do, Calderón de la Barca va ser 
“revolucionari” perquè va mos-
trar com algunes dones de l’obra 
sobreviuen en un món masculí.  

“Un dels temes centrals és l’ho-
nor, i és analitzat des de diversos 
punts de vista: com el concep l’es-
tament el militar, l’honor estès 
com a fama i com a prestigi soci-
al, que avui és encara més vigent 
que aleshores. També l’honor ci-
vil i l’honor relacionat amb la cas-
tedat, amb la propietat per part de 
l’home i l’honra qüestionada de la 
dona. A més, hem treballat molt 
l’honor com a dignitat personal, 
com un dret humà”, va explicar la 
directora. “També és una obra de 
contrastos, entre el somriure i la 
llàgrima i el gest dur i l’amor”.  

A diferència de La vida es sueño, 
segons Helena Pimenta, El alcal-
de de Zalamea “és una obra engan-
xada a la terra”. El repartiment es-
tà format per vint actors i músics 
que encarnen uns personatges 
“gens estereotipats”, “contradic-
toris”, “complexos” i “molt sha-
kespearians”, deia Pimenta.e

“Aquesta obra és com un terratrè-
mol que arrossega tot el que troba”, 
diu l’actriu Nuria Gallardo, que in-
terpreta la filla del protagonista d’El 
alcalde de Zalamea, de Calderón de 
la Barca. L’obra és una de les grans 
tragèdies del Segle d’Or i es podrà 
veure al Lliure de Montjuïc fins diu-
menge de la mà de la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico –les entra-
des, però, estan exhaurides–. La di-
rectora és Helena Pimenta, que 
també dirigeix la companyia, i el pa-
per protagonista l’encarna Carme-
lo Gómez. “És una obra furiosa”, 
subratlla Pimenta.  

La directora ahir feia broma ex-
plicant que, durant els assajos, els 
tècnics li recordaven constantment 
el mític muntatge de l’obra de José 
Luis Alonso, i va admetre que “la 
carnalitat” i “l’organicitat” de la se-
va versió és heretada d’aquella po-
sada en escena. Però també va des-
tacar que la companyia defensa 
“amb molta força” la visió del món 
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‘Olor de Colònia’, un 
fenomen encara viu
Sílvia Alcàntara va debutar el 2009 
amb Olor de Colònia, ambientada 
en una colònia tèxtil catalana du-
rant la dècada dels 50. En set anys 
la novel·la ha venut 55.000 exem-
plars i ha esgotat dotze edicions. 
TV3 va estrenar a finals del 2014 
una minisèrie basada en la no-
vel·la. L’autora, que el 2011 va pu-
blicar La casa cantonera –que va 
vendre 15.000 exemplars– no ha 
parat de visitar clubs de lectura 
durant tot aquest temps. La seva 
gira encara no s’ha acabat: el mes 
de febrer encara en va visitar tres.

El furiós terratrèmol de  
Calderón arrasa al Teatre Lliure 

Carmelo Gómez interpreta el protagonista d’El alcalde de Zalamea i Joaquín Notario encarna Don Lope de Figueroa. D. RUANO

La Compañía Nacional de Teatro Clásico estrena ‘El alcalde de Zalamea’


