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La banda londinenca presenta
aquesta nit (a partir de les 21,30
hores) les cançons del seu debut
discogràfic, Cuts across the land,
que els ha merescut un considera-
ble nombre de seguidors i compa-
racions amb grups com The Kills,
The Raveonettes, Royal Trux o fins
i tot Sonic Youth. El folk del gal.lès
Wiseacre completa el cartell.

El grup The Duke Spirit
actua a Razzmatazz 3

El cantautor de Jaén actuarà els dies
29 i 30 de novembre i l’1 de desem-
bre a l’Auditori, on presentarà el seu
nou disc, Alivio de duelo. Les entrades
per a aquestes tres cites musicals es
posaran a la venda per Tel-Entrada
de Caixa de Catalunya –telèfon
902.101212– i internet –www.telen-
trada.com– a partir de les nou del
matí de l’11 d’octubre.

Sabina oferirà tres
concerts a Barcelona

El director de Torrente 3 serà deman-
dat per la Fundación Lumière, que
demanarà una indemnització de
dos milions d’euros per «insults i
menyspreus» a la mascota Cinecito.
L’entitat només es farà enrere
d’aquesta decisió «si es retracta
públicament». Segons els creadors
de la mascota, Segura es mofa del
personatge en un DVD promocional.

Amenaça de demanda
contra Santiago Segura

El director de l’Escola Dramàtica de
Moscou estrena aquesta nit l’obra
de Heiner Müller. El muntatge, que
es podrà veure fins dissabte, critica
la situació del teatre contemporani.
Valérie Dréville interpreta la fetille-
ra en aquesta revisió del mite que a
Moscou va ser prohibida a menors
de 18 anys pel seu alt contingut
eròtic.

Anatoli Vassiliev porta
‘Medeamaterial’ al Lliure

L’escriptora nord-americana, que
va presentar ahir a la biblioteca
La Bòbila de l’Hospitalet els clubs
de lectura Guido Brunetti, va con-
fessar que va haver de refer un lli-
bre d’ecologia sobre l’illa de Mura-
no perquè li va sortir «un pamflet»
i el va convertir en una novel.la ne-
gra. L’autora publicarà aviat una
obra sobre el món de la música.

Donna Leon refà un
llibre sobre ecologia
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«Als actors ens encanta
morir-nos a l’escenari»
LLOC I ANY DE NAIXEMENT
BUENOS AIRES, 1936
PROFESSIÓ ACTRIU
TREBALLS MÉS DESTACATS
‘EL REHÉN’, ‘HEDDA GABLER’,
‘LA SEÑORITA DE TACNA’,
‘DON GIL DE LAS CALZAS
VERDES’, ‘LA TREGUA’, ‘LA
HISTORIA OFICIAL’ I ‘EL HIJO
DE LA NOVIA’

Entrevista Norma Aleandro

La diva argentina
estrena al Tívoli ‘Mi
querido embustero’
en un mà a mà
amb Sergio Renán

El desig
«VOLDRIA MUNTAR
UNA OBRA AMB
ACTORS ARGENTINS
I ESPANYOLS»

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

Es considera una actriu de
teatre que de tant en tant

fa cine. Cosa que no deixa de ser una
gran sort, perquè aquesta vel.leïtat
ha fet que Norma Aleandro, la gran
dama de l’escena argentina, sigui co-
neguda a Espanya pels seus papers
cinematogràfics a La historia oficial,
Sol de otoño, El hijo de la novia, i Seño-
ra Beba, últim èxit de la seva filmo-
grafia, de moment. Gràcies a aquests
films ha obtingut popularitat i res-
pecte. Ara és temps de veure-la en la
que considera la seva verdadera sal-
sa. Mi querido embustero escenifica la
correspondència amorosa entre
George Bernard Shaw –l’autor de
Pigmalió, o el que és el mateix, de My
fair lady– i Stella Campbell, la seva
actriu fetitxe i amant secreta. Serà al
Tívoli, en companyia de l’actor i di-
rector Sergio Renán, a partir d’avui i
només fins diumenge.

–Ja feia 20 anys que no trepitjava
cap escenari a aquest costat de
l’Atlàntic.
–Vaig viure quatre anys exiliada a
Madrid als 70 i llavors a penes vaig
treballar: només un monòleg al Tea-
tro Maravillas. Amb el cine espanyol
he tingut més oportunitats. Aquí he
rodat Deseo i Seres queridos.

–I ara s’ha convertit en la punta de
llança del desembarcament d’ac-

tors i autors argentins. Penso en Ri-
cardo Darín i Javier Daulte.
–Crec que s’ha creat un nou pont en-
tre Espanya i l’Argentina. El primer
es va alçar fa anys amb l’anada a allà
dels espanyols exiliats.

–Margarida Xirgu, per exemple.
–I la meva mare, sense anar més
lluny. Va ser una actriu espanyola
expulsada per la guerra civil. Això
va propiciar la barreja entre actors
argentins i espanyols i és digne de
destacar-se perquè hauria de tornar
a passar.

–En cine sí que passa.
–És cert, però no en teatre. Acabo de
tornar a representar La señorita de
Tacna, de Vargas Llosa, una obra que
faig des de fa temps. M’agradaria
muntar-la aquí amb actors espa-
nyols i llatinoamericans.

–Precisament aquesta nit haurà de
competir amb Vargas Llosa, que
debuta com a actor.
–Sí, a més Mario va escriure una
obra per a mi, Kathy y el hipopótamo.

–El que Vargas Llosa presenta al
Romea es diu La verdad de las men-
tiras, bona definició per a l’ofici
d’actor.
–A mi el teatre no em sembla una
mentida sinó una realitat paral.lela.
L’actor no menteix mai, en tot cas
construeix una altra veritat.

–Mi querido embustero va ser un
gran èxit a Madrid. ¿Com respira el
públic espanyol?
–Amb afecte i amb passió. No em
deixa de sorprendre que m’esperin a
la sortida del teatre. Llavors me’n re-
cordo que aquí estan les meves
pel.lícules, la meva targeta de pre-
sentació.

–Això, en certa manera, és injust
per a Sergio Renán, que també és
un important director de cine.
–Quan érem a Cannes presentant La
historia oficial, Luis Puenzo, el direc-
tor, s’acostava a mi perquè la prem-
sa li fes cas. És absurd, però és així.

–Seguim amb les mentides. ¿Què
és Mi querido embustero?

–Li puc dir el que no és. No és la lec-
tura d’una correspondència, com a
vegades s’ha fet. Les cartes entre Ber-
nard Shaw i Campbell eren prou ex-
plícites per poder crear escenes.

–I ficar-se en la pell de dues perso-
nes molt complexes.
–La història de Bernard Shaw és una
mica més coneguda. Tot i que aquí
s’explica el que ell, que era un gelós
purità i amagava els seus idil.lis ex-
tramatrimonials, va intentar ama-
gar com va poder. Ella era tot al con-
trari, una dona molt lliure.

–¿Hi ha un joc de miralls en aques-
ta interpretació d’una gran actriu
per part d’una gran actriu?
–Per a qualsevol actor encarnar un
actor és una arma de doble tall. Però

l’obra no mostra la professió de l’ac-
triu sinó la seva vida íntima i en
això tots som iguals.

–¿Com es pot interpretar una obra i
a la vegada dirigir-la com fan Renán
i vostè?
–Sona més difícil dir-ho que fer-ho.
Hem muntat una cosa harmònica
d’una forma natural.

–També han de lluitar amb una
història que passa al llarg de quatre
dècades.
–Això és el més divertit. Als actors
se’ns permet jugar amb el temps. Po-
dem envellir en una hora i mitja i
repetir el procés l’endemà. Som jo-
ves, vells... Fins i tot ens podem mo-
rir. Ningú es vol morir. Però als ac-
tors ens encanta fer-ho en escena.<33 Norma Aleandro, al pati de butaques del Tívoli, dimarts.

JOAN CORTADELLAS

L’obra
«BERNARD SHAW
ERA UN PURITÀ
QUE AMAGAVA ELS
SEUS IDIL.LIS»


