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Simona Levi: 
«El teatre ha 
de ser útil»
3 La directora torna a presentar a 
Barcelona l’obra ‘Hazte banquero’

MARTA CERVERA
BARCELONA

L’
activista i directora tea·
tral Simona Levi creu 
que el teatre ha de servir 
a la societat. Per això, 

quan va saltar l’escàndol de les prefe·
rents, les targetes black i Bankia, va es·
trenar Hazte banquero. Després de 
l’èxit en l’últim Grec i en la seva gira 
espanyola, el muntatge torna per úl·
tim cop a Barcelona, on des d’avui 
fins diumenge es representarà al 
Centre Cultural La Farinera del Clot.
 L’obra teatral –escrita conjunta·
ment entre ella, autora de la drama·
túrgia, i el documentalista Sergio Sal·
gado– ha servit per acostar al públic 
(i clarificar) l’enorme estafa. La peça 
es basa en informacions aparegudes 
en els 8.000 correus de l’expresident 
de Cajamadrid, Miguel Blesa. El cas 
Bankia va acabar al jutjat gràcies al 
fet que aquells correus de Blesa (con·
sultables a la web) van arribar de for·
ma anònima a una bústia on line (en·
cara vigent) oberta per recollir pro·
ves. Josep Julien, Albert Pérez i Elies 
Barberà protagonitzen aquest mun·
tatge, impulsat per les plataformes 
ciutadanes Xnet i 15MpaRato i copro·
duït per Conservas i Minoria Absoluta. 

LLIBRE I PEL·LÍCULA A LA VISTA / «L’únic 
que ha canviat des que la vam estre·
nar l’estiu passat al Poliorama és que 
els protagonistes llavors imputats 
ara han sigut condemnats», destaca 
Levi, encantada de tornar a Barcelona. 
Molta gent es va quedar sense poder 

veure l’espectacle llavors, però la 
idea d’editar un llibre, que sortirà 
passat Sant Jordi, i de fer una pel·
lícula per deixar constància d’aques·
ta aventura la mantenen animada. 
«El teatre ha de ser eficaç, útil. Els 
meus espectacles sempre han sigut 
així. Aquesta, a més, ha sigut una 
aventura brutal aixecada amb la in·
formació i el suport de ciutadans cor·
rents», ressalta Levi. 

CONTRA LA INJUSTÍCIA / Tota la seva vida 
s’ha dedicat a combatre la injustícia 
amb el seu peculiar sentit de l’humor 
i esperit de denúncia. «El mal triomfa 
però el bé avança, aquest és el meu le·
ma», diu amb ironia, conscient que, 
tot i que no canviarà el món, sí que es·
pera molestar els que es creuen per 
sobre del bé i del mal. Ella, que va es·
tudiar amb Lecoq, admet que té àni·
ma de bufó. «L’humor és millor que el 
pessimisme i dona bona energia per 
seguir lluitant».
 Fa 36 anys que fa pujar els colors 
al poder. No es pot abaixar la guàrdia. 
«Cal mantenir·se atent. Intenten ma·
nipular·nos constantment. Només 
s’han de veure les declaracions de De 
Guindos per intentar canviar la his·
tòria. Ara presumeix de ser qui va des·
tapar les targetes black, quan és tot al 
contrari. ¡Però si no feia res més que 
felicitar Blesa en els mails que li envi·
ava!»
 De moment està satisfeta amb la 
primera condemna a Rodrigo Rato, 
que va ser president de Bankia. Però 
n’espera més. H

RETORN A ESCENA

Els pianos ocupen el carrer
3 El Maria Canals bat el rècord d’inscrits amb 180 músics

ESTER TORRAS
BARCELONA

El passeig de Gràcia es convertirà, 
un any més, en un gran auditori. 
Demà, dissabte, 10 pianos de cua 
repartits pel cèntric bulevard es·
peraran ansiosos que músics, cu·
riosos i vianants els facin sonar al 
llarg de tot el dia. És el senyal que 
anuncia l’arribada del Concurs In·
ternacional de Música Maria Ca·
nals. Del 26 de març al 7 d’abril, 
81 pianistes de 31 països dife·
rents competiran en la 63a edi·
ció del prestigiós certamen des·
prés d’una preselecció entre més 
de 180 inscrits.
 La cita anual amb el piano –«el 
degà dels concursos de l’Estat», su·
bratlla Mariona Carulla, presiden·
ta de la junta directiva de l’entitat 
que organitza el festival– presen·

ta en aquesta ocasió nombroses no·
vetats a l’Off Concurs, el programa 
d’activitats paral·leles. Una de les pri·
mícies és la fusió de l’habitual ma·
rató pianística a la plaça Reial amb 
una performance d’arts plàstiques 
que portarà a terme Philip Stanton, 
nord·americà resident a Barcelona. 
L’activitat, prevista en principi per 
avui, es traslladarà al 7 d’abril per 
previsió de pluja.

BONA SALUT / «Més de 180 inscrits és 
un rècord que indica la bona salut 
del concurs», destaca Jordi Vivancos, 
director del certamen. Els països 
amb més representació són la Xina i 
Rússia, amb nou concursants cada 
un, seguits de Corea, amb set, i el 
Japó i els EUA, tots dos amb sis. El 
concurs també comptarà amb un pi·
anista espanyol, Alberto Menjón, i 

un músic sirià resident a Alemanya. 
«Ens agradaria que s’hi presentessin 
més espanyols, però cada any ens 
costa», diu Vivancos.
 Els guanyadors seran escollits el 
6 d’abril per un jurat presidit pel pi·
anista Carlos Cebro, i optaran a pre·
mis de fins a 40.000 euros i a una ru·
ta de concerts per capitals interna·
cionals. Com ja és habitual, la final 
se celebrarà al Palau de la Música 
amb la Jove Orquestra Nacional de 
Catalunya.
 En la presentació del concurs, l’or·
ganització va asseure davant un pia·
no l’actor Santi Millán, sense expe·
riència musical, perquè interpretés 
Diamonds, de Rihanna, al costat de la 
cantant Magalí Sare (Quartet Mèlt). 
Els pròxims a sotmetre’s al repte se·
ran l’escriptor Carlos Ruiz Zafón i el 
conseller Antoni Comín. H

63A EDICIÓ DEL CONCURS DE MúSICA

33 Piano col·locat davant el nou passatge Maria Canals, amb motiu de la 63a edició del concurs.

CONCURS INTERNACIONAL MARIA CANALS


