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L’ACTRIU CATALANA SURT AIROSA DE L’EMERGÈNCIA AL TEATRE NACIONAL

MARTA CERVERA
BARCELONA

ÁLVARO MONGE

33 Èxit inesperat 8 Paula Blanco, ahir, al Teatre Nacional de Catalunya.

La substituta que va salvar el rei
Paula Blanco assajava ‘El rei Lear’ per al Grec i el TNC la va avisar d’urgència per
a l’estrena de la mateixa obra, però en castellà, per un accident de l’actriu titular

A l’òpera les grans oportunitats
sorgeixen en els moments més
inesperats a l’haver de substituir in
extremis primeres figures. A Paula
Blanco, actriu de Tossa de Mar de
23 anys, li ha passat una cosa sem-
blant. Mentre divendres assajava El
rei Lear, de Shakespeare, en català,
a les ordres d’Oriol Broggi, li va ar-
ribar un encàrrec d’emergència. Li
demanaven interpretar el mateix
personatge que preparava, Cordè-
lia, en el muntatge que el Centro
Dramático Nacional (CDN) estrena-
va al Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) aquella mateixa nit.

«Quan Broggi em va preguntar
si volia anar al TNC a actuar vaig
pensar que estava de broma», expli-
ca Paula Blanco. «Va ser tan intens
el que vaig viure ahir [per diven-
dres], hi havia tantes condicions
adverses, que ni vaig tenir temps
de posar-me nerviosa o pensar que
podia sortir malament. Vaig assa-
jar a la tarda i a la nit estrenava.
Sort que tots els companys em van
ajudar», afegeix, feliç, aquesta atre-
vida actriu, després de superar la
prova amb nota a jutjar pels aplau-
diments i les felicitacions. Fins i
tot Miryam Gallego, a qui substi-
tueix, va tenir el detall de trucar-li
per donar-li ànims. Gallego, que es
va lesionar durant un assaig, tor-
narà a les funcions dimecres si els
metges li donen l’alta.

Amb ‘pinganillo’

La companyia madrilenya fa dos
mesos que representa l’obra, tot al
contrari que Blanco, que es va tirar
a la piscina amb l’ajuda de la resta
d’actors, conscients que la seva
companya, sense temps per apren-
dre’s la versió de Juan Mayorga, de-
penia d’un pinganillo per sortir-
se’n. «La compenetració amb Ángel

Ojea, l’ajudant de direcció, va ser
clau. Vaig sentir que respirava igual
que jo. Va ser genial», diu, en re-
ferència a la persona amb qui ahir
continuava assajant l’articulació i la
dicció en castellà.

Per sort, el seu personatge, encara
que vital per a la peça, no és dels
que tenen més text. «El meu treball
per a la Cordèlia que faré amb Brog-
gi em va ajudar en part, però no gai-
re, perquè són versions diferents»,
explica Blanco, que aquesta tempo-
rada va participar a La Plaça del Dia-
mant. «La Cordèlia de Broggi és més
dolça i ingènua. A més, aquesta és
en castellà i en prosa, i la que prepa-
ro per al Grec, en català i en vers».

Gerardo Vera, director del mun-
tatge del CDN, li va explicar de ma-
nera molt concisa com veia el seu
personatge. «Encara que tenia dub-
tes, vaig pensar a resoldre’ls sola.
Al cap i a la fi, el més important
que havia de fer era parar-me a les
marques, dir el text i que la gent
m’entengués. Si podia expressar al-
guna cosa més, perfecte, si no, que
ho fessin els altres», explica amb
humilitat, ja que el seu personat-
ge és fonamental. És la filla que fa
raonar l’embogit rei Lear.

A falta d’uns crèdits per gra-
duar-se a l’Institut del Teatre, Blan-
co ha demostrat amb aquest cover
que té taules de sobres. H

«Vaig assajar a la
tarda i a la nit ja
estrenava. Sort que
els companys em van
ajudar», afirma
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Les set vides de Morcheeba
L’inestable grup britànic es va arrambar als seus èxits a l’Espai Movistar

33 Els germans Godfrey.

Des que, el 2003, Skye Edwards va
ser convidada a desaparèixer de
Morcheeba, el grup va sobrevivint
sense cops d’efecte, però mantenint
un inesperat suport popular. Han
canviat de cantant tres cops, però
aquí no passa res. Després de Daisy
Martey i Jody Sternberg (amb qui
van ser a Razzmatazz fa dos anys),
ara és l’oportunitat de la francesa
Manda, la nova joguina dels ger-
mans Godfrey. Més val que l’aprofiti,

veient la sort de les predecessores.
Amb ella al capdavant (bé, és un

dir; la seva presència física i vocal
era més aviat lleugera), Morcheeba
gairebé va omplir, divendres, l’Espai
Movistar, amb unes 1.400 persones
atentes al grup que un dia es va
apuntar a l’onada del trip-hop per
acabar derivant en un soul-pop lleu-
ger. La veu de Manda es va mostrar
molt fràgil en les cançons més ne-
gres, idònies per a Skye Edwards, i
va complir i prou en el material del
nou disc, Dive deep, encaminat a for-

mats pop o fins i tot folk (Sleep on it).
Però va quedar clar que Morcheeba
enganxa el seu públic per les can-
çons i el so global, més enllà de qui
exerceixi d’intèrpret vocal.

Van començar apel.lant als vells
temps amb Moog island i aviat es va
veure que la tàctica consistia a alter-
nar amb discreció i tacte les cançons
noves (Enjoy the ride, Gained the world)
i les antigues (Trigger hippy, Never an
easy way). Van versionar John Martyn
a Run honey run, van jugar amb
cadències bluesy a Part of the process i

Ross Godfrey va fer de guitar hero en
diversos moments de la nit. Després
de Blindfold, una altra carta segura, i
amb a penes 60 minuts d’actuació a
l’esquena, el grup va abandonar l’es-
cenari. Protestes.

RITME FINAL / El guió disposat per a
les propines va passar per Au-delà,
del nou disc, amb Manda recolzant-
se en la guitarra acústica de Ross
Godfrey, va seguir amb Over and over
i va forçar una mica el ritme al fi-
nal. «És divendres nit; ¿voleu ba-
llar?», va llançar el guitarrista en un
viu exemple de pregunta retòrica.
Bingo. Temps per a Be yourself i, per
fi, Rome wasn’t built in a day, el seu
principal hit. La nau Godfrey sobre-
viu a tota mena de cismes i sinis-
tres. ¿Set vides? H

El trio Pastora
grava un
videoclip en 3D
al parc Güell
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El grup serà el
segon al món a
usar aquest format,
després de Björk

El grup barceloní Pastora va iniciar
ahir al parc Güell el rodatge del vi-
deoclip Me tienes contenta, el tercer
senzill del seu nou disc Circuitos de lu-
jo, amb tecnologia 3D, convertint-se
així en els primers artistes espa-
nyols, i segons del món després de
Björk, a rodar en aquest format. La
quarta edició del Digital Barcelona
Film Festival (Diba) acollirà en la
clausura, el 15 de juny vinent, la
presentació del revolucionari clip.
Segons la codirectora del certamen,
Montserrat Martí, les tres dimen-
sions són «el futur, i després de Pas-
tora molts col.lectius, musicals,
audiovisuals i cinematogràfics
s’apuntaran al carro».

La tècnica estereoscòpica, més co-
neguda com 3D, és la gran espe-
rança de les productores de Holly-
wood, segons va indicar Martí en re-
ferència a «la crisi que viu el cine».
Per remuntar la caiguda que pateix

el sector, «les productores es propo-
sen crear un cine més espectacular
per fer que la gent vagi a les sales,
atreta per imatges impossibles de
veure al televisor de casa», va analit-
zar la directiva del Diba. «No obs-
tant, l’electrònica està a la que salta
i, per exemple, Telefónica R+D està
desenvolupant la televisió en 3D
sense ulleres, tot i que el projecte en-
cara es troba en estat embrionari»,
va explicar Martí.

El videoclip de Pastora serà, se-
gons la responsable de Diba, la mos-
tra que a Espanya existeix el nivell
tecnològic necessari per afrontar
amb èxit la complexitat que suposa
realitzar projectes 3D amb la matei-
xa qualitat tècnica dels grans estu-
dis americans, ja que únicament
Björk l’ha utilitzat en el videoclip
de Wanderlust. H


