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Concha Velasco: "Diguin el que diguin els directors, jo actuo per al públic"

L'actriu protagonitza 'Inés desabrochada', d'Antonio Gala, amb Nati Mistral i Paco Valladares

Marta Porter

Inés desabrochada 
Teatre Borrás
Del 15/12 al 09/01

Nati Mistral: "Els directors d'ara tenen la mania que s'ha de parlar de forma natural, i el teatre no
és gens natural"

Paco Valladares: "Gala construeix tan bé les frases que és com si fessis teatre en un idioma
estranger"

Concha Velasco torna a Barcelona per protagonitzar una nova obra teatral, 'Inés desabrochada',
aquesta vegada acompanyada per Nati Mistral i Paco Valladares, dos veterans de l'escena
espanyola.
Vital com sempre, desbordant d'alegria i amb ganes de fer-ho passar bé, Concha Velasco torna a
l'escena catalana -que alterna amb ponts aeris a Madrid on està enregistrant una sèrie per a Tele 5-
amb una obra d'Antonio Gala "dolorosament provocativa", poètica, irònica, transgressora i intel·ligent,
segons la defineix.

"És una mirada amarga d'un Antonio Gala ja madur sobre la societat espanyola dita a través de la
ironia", explicava ahir Velasco a la premsa, i és també "un homenatge al teatre", ja que els personatges
principals estan inspirats en Doña Inés (Concha Velasco), Don Juan (Francisco Valladares) i la
Celestina (Nati Mistral).

L'obra narra la història de Doña Inés, que, tancada en un convent, segueix esperant el seu Don Joan.
Aquest apareix anys després convertit en un home madur que, d'acord amb la Celestina, l'enganya
portant-li jovenets donjoans perquè se n'enamori i així distreure-la del complot de vendre el convent a
una immobiliària.

La també veterana actriu i cantant Nati Mistral destaca que es tracta d'un text difícil de dir, dens i
profund. "No estem acostumats a parlar d'aquesta manera i cal dir el text donant-li tot el sentit". "Cal dir
amb naturalitat una cosa escrita d'una manemra molt poc natural", segueix Valladares, "construeix tan
bé les frases que és com si fessis teatre en un idioma estranger".

Sona Una chica yeyé, i Concha Velasco apaga el seu mòbil. "Ja ho veieu, segueixo amb la noia ie-ie".
La pregunta era obligada: no renega del seu passat? "En absolut", riu, mentre encomana alegria a qui
l'escolti. "L'obra de Gala desmitifica el personatge de Don Joan per lloar el de Doña Inés, que
representa l'amor". Els monòlegs que Gala ha escrit per a ella l'emocionen especialment, ja que
contenen "confidències personals que li he fet".

Concha Velasco va debutar al teatre precisament a Barcelona i substituint Nati Mistral a Ven y ven al
Eslava. "Jo tenia 20 anys i estava rodant Las chicas de la Cruz Roja amb Tony Leblanc". Han passat 45
anys i ella segueix desbordant energia a dojo.

A més dels tres veterans actors, Inés desabrochada compta amb els joves Valeria Arribas -el seu primer
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paper en teatre- i Javier Amaro, que els donen el contrapunt. "Els joves ens ajuden a no adormir-nos, a
mantenir-nos frescos i espontanis i a no caure en la rutina", apunta una Concha Velasco que no sembla
haver-se avorrit en sa vida. "Jo faig teatre perquè m'ho passo bé amb els companys, tant dins com fora
de l'escenari, i per comunicar emocions als espectadors, parlo amb ells", diu Velasco, "i a vegades fins i
tot li contesten", afegeix Francisco Valladares. Dels seus dos companys de repartiment, assegura que
"quan els escolto sento que fan música amb la veu, tenen una dicció meravellosa".

Tants anys damunt l'escena li donen a Nati Mistral prou autoritat per carregar-se sense embuts el teatre
actual. "La culpa és dels directors. Ara tenen la mania que s'ha de parlar de forma natural, com si
estiguéssim a casa, i el teatre no és natural. Això fa que no entenguis els actors, que a partir de la
tercera fila ja ni els sentis. S'ha perdut la projecció de la veu i el públic no entén res. Els directors han de
coordinar i prou i deixar els actors que actuïn". Concha Velasco ho remata: "Jo vull que l'espectador s'ho
passi bé, és gent que ha pagat la seva entrada, éssers humans que s'ajunten per experimentar una
emoció, i se'ls ha de donar. Diguin el que diguin els directors, jo actuo per al públic". 

Una somrient i entretinguda Concha Velasco-Doña Inés envoltada de la resta de l´elenc d´Inés desabrochada
Xavier Bertral
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