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33 María Figueras, ahir al Teatre Lliure de Barcelona.

JOAN PUIG

n tres minutse

«A Veronese no l’he sentit cridar mai»

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

–La Nora d’Ibsen va ser el 1879, quan 
es va estrenar l’obra, un antece-
dent del feminisme: se’n va de casa i 
abandona marit i fills. ¿Què hi apor-
ta la seva Nora?
–Es tracta d’una creació contempo-
rània, actual, que explica l’últim dia 
d’una parella a punt d’esclatar, de 
separar-se. Jo no volia que la meva 

Protagonitza, a partir de demà a l’Es-
pai Lliure, El desarrollo de la civilización 
venidera, versió de Casa de nines, de 
Henrik Ibsen, que dirigeix el seu marit, 
l’aplaudit Daniel Veronese.

María Figueras
Actriu argentina

Nora fos només la víctima, perquè 
ningú és només víctima mai. He bus-
cat altres matisos: és una mica ma-
nipuladora, dèspota, fosca. Està ob-
sessionada per agradar i per la línia; 
és golafre, bulímica, infantil, seduc-
tora... 

–Una cosa de l’original que segueix 
vigent és la violència masclista. 
–A l’Argentina també genera una 
gran impotència i aquesta obra pot 
servir per reflexionar. Quan Nora de-
cideix anar-se’n, al marit li cauen les 
caretes i treu tota la seva violència. 

–El teatre de Veronese se sustenta 
en el treball dels actors i en la veri-
tat que desprenen. ¿Com arriben a 
aquest realisme tan admirable?
–Treballem els personatges des d’un 
lloc de fragilitat i inseguretat. Sem-
pre estem en carn viva. L’única pro-
tecció que tenim és el company per-

què no hi ha música, ni llums ni una 
gran escenografia. No hi ha res que 
ens protegeixi. L’únic que ens que-
da és compartir la veritat amb el 
company. I no és fàcil. Veronese po-
sa l’accent en el que passa més que 
en el que es diu. És un treball molt 
corporal, d’emoció. No hi ha intel-
lectualitat. Hi ha veus, suor, cossos. 
Acabem exhaustos però és un cansa-
ment bonic. 

–¿Veronese s’esgargamella amb els 
seus actors com vostès fan sovint 
sobre l’escenari?
–No, no li he sentit mai cap crit. Sem-
pre és molt tranquil, pren el seu ma-
te, li agrada assajar descalç i no es po-
sa nerviós. Té un humor negre, àcid 
i ens divertim molt. I deixa a l’actor 
llibertat de creació. No és gens tirà. 
Això sí, sap el que vol. Li admiro el 
seu treball harmoniós. Encara que al 
principi els assajos són angoixants, 

ell genera molta confiança i fa que 
tots els actors se l’estimin. 

–¿A què atribueix el seu gran èxit?
–La comunicació que es forma en el 
grup. El seu treball és com el d’un en-
trenador de futbol. Com Bianchi i Bi-

elsa. O com Guardiola. Daniel prepa-
ra el grup perquè algú faci el gol, o si-
gui, l’emoció, però és un treball de 
tots, en col·laboració. L’important 
són les passades, el joc, no la perso-
na que fa el gol. No hi ha protago-
nistes. H

33 Assaig general de ‘La pantera imperial’ al Teatre Lliure, ahir.

JOAN PUIG

33 Santos, a l’estrena de l’obra al Festival de Peralada el 1997.

JOAN CASTRO

teatre 3 rePOSICIÓ

Santos recupera al Lliure el seu 
apassionat homenatge a Bach

MARTA CERVERA
BARCELONA

U
n dels espectacles més re-
eixits de Carles Santos, La 
pantera imperial, en què ret 
homenatge al gran com-

positor barroc Johann Sebastian 
Bach, torna a partir d’avui al Teatre 
Lliure. Estrenat a Frankfurt i poste-
riorment al Festival de Peralada el 
1997, la sorprenent proposta musi-
coteatral visualitza la passió de San-
tos pel gran compositor alemany. 
Tretze anys després, l’obra torna tal 
qual, sense un sol canvi en el guió, 
a partir d’aquesta nit i fins diumen-
ge al Lliure. «Renovar-la hauria de-
mostrat inseguretat. Només s’han 
canviat coses de l’escenografia que 
s’havien espatllat. Però com que s’hi 
han incorporat intèrprets diferents, 
l’energia és una altra», constata San-
tos (Vinaròs, 1940), músic de forma-
ció clàssica i ment oberta, que ha re-
volucionat l’escena amb les seves 
atrevides propostes.
 Només l’irrepetible Santos, el te-
nor Antoni Comas, la pianista Inés 
Borrás, l’actriu Anna Criado i algu-
nes veus masculines del cor de cam-
bra Lieder Càmera es mantenen del 
refrescant salt que va suposar La pan-
tera imperial, que Manolo Vázquez 
Montalbán va qualificar com un 
«Amarcord desconstructiu». Les ca-
res noves són la violinista Catalina 

El volcànic creador 
manté l’obra sense 
canvis al guió i només 
varia el repartiment

El pianista torna a 
muntar ‘La pantera 
imperial’, estrenada  
el 1997 a Peralada

Reus, la pianista Alícia Ferrer i les ac-
trius Joana Estebanell i Susana Gou-
lard. Tots ells són Johann Nicolaus 
Forkel, una al·lusió al biògraf que va 
redescobrir Bach.

ORGIA VISUAL I SONORA / «Interpretem 
Bach físicament, visualment i sono-
rament», assenyala Santos. La seva 
escudera Mariaelena Roqué, respon-
sable dels vestuari i dels elements 
escenogràfics de les seves obres des 
de fa més de 20 anys, afegeix: «He 
vist Santos anar per tot arreu amb 
aquest típic bust en miniatura de 
Bach i fotografiar-lo allà on anava. 
Bach és el seu pare musical d’igual 
manera que Brossa ho és en els as-

pectes poètic i teatral». Classicisme, 
misticisme, humor, sexe i sadoma-
soquisme es donen la mà en aquest 
«Bach orgàsmic», amb una banda so-
nora que s’inspira en el tema d’una 
Fuga en La menor. «Són sis únics 
compassos que adopten formes di-
verses», aclareix Santos, que els fa 
sonar en un escenari emmarcat per 
imponents bustos del prolífic Bach, 
d’una severitat que contrasta amb 
les mil i una sensacions que Santos 
origina des del piano, la pantera del 
títol.
 Després del seu pas pel Lliure, 
l’obra recalarà a finals del mes que 
ve al Festival Iberoamericano de Te-
atro de Bogotà. H

J Carles Santos no obrirà la 
pròxima edició del festival Grec 
com s’havia apuntat. El músic 
i compositor té l’ambiciós 
projecte de portar a l’escena 
l’Eclesiastès, un dels llibres 
de l’Antic Testament. «És molt 
complex de portar a terme 
i necessito més temps per 
preparar-lo», va explicar Santos, 
que espera poder presentar-lo 
al Grec del 2012. «Tinc moltes 
coses entre mans i he de cuidar 
el ritme de treball», diu l’artista 
que, malgrat la seva desbordant 
energia, i encara que no ho 
sembli, té en compte els consells 
del seu metge.

J Entre els seus projectes per a 
aquest any figuren un espectacle 
de carrer amb 400 persones a 
Gandia al voltant de la figura 
de sant Francesc de Borja i 
una altra proposta singular al 
Festival de Torroella de Montgrí.

J Les reposicions del Lliure 
no s’acaben amb La pantera 
imperial. La temporada que 
ve tornarà a l’arena Belmonte, 
emblemàtica creació del 
coreògraf i ballarí Cesc Gelabert.

EL MÚSIC, AL 
GREC DEL 2012

EL PROJECTE


