
espectacles 8 DE JULIOL DEL 2011 65DIVENDRES

–Mario Gas diu que va 
trigar dos segons i mig 
a acceptar dirigir Un 
tranvía llamado des-
eo. ¿I vostè?

–¿Jo? Zero segons. Em van trucar al 
setembre per veure si podia assistir 
a unes audicions per al paper de Ste-
lla. Feia 13 anys que no feia teatre i 

Torna al teatre 13 anys 
després amb un clàssic, un 
gran director i un repartiment 
de luxe. Ariadna Gil salta de 
la pantalla a l’escena.

m’hi vaig tirar de cap. En tenia mol-
tes ganes, i més amb el Mario.

–Tretze anys són molts des que va 
actuar a La gavina, en l’adéu de Flo-
tats al TNC, i a Salvats, d’Edward 
Bond, que es va veure al vell Lliure. 
¿Per algun motiu en particular?
–És difícil estar al teatre si fas molt 
de cine. Has de dedicar pràctica-
ment un any a obres d’aquesta en-
vergadura. M’havien ofert abans co-
ses que no van acabar de sortir.

–Llavors, ¿ser actriu de teatre era 
una assignatura per aprovar?
–El teatre i el cine no són dos oficis 
diferents, encara que es treballin 
de forma diferent. I no s’escull; ets 

amb Mario Gas i Vicky Peña al cap-
davant...
–Era un entorn de luxe. Estava en les 
millors mans. La meva inseguretat 
va quedar pal·liada per la decisió de 
comptar amb mi d’un director a qui 
admiro. Vaig començar a assajar pas 
a pas i amb molta tranquil·litat inte-
rior. Sabia que construiria un perso-
natge al costat de gent molt experi-
mentada, amb molt de talent.

–¿Patia per veure com es rebria 
aquest gran salt a l’escena?
–No, no. Si comences a pensar en 
què dirà la gent et quedes a casa i no 
surts ni al carrer.

–El film d’Elia Kazan sorgeix de for-
ma irresistible al parlar de l’obra.
–El tenia molt oblidat. Sí que recor-
dava la imatge del pòster de Marlon 
Brando més que la pel·lícula, l’argu-
ment i el conflicte.

–Tornant a Mario Gas, el director 
diu que és un text més difícil del que 
sembla. ¿Per què?
–Si poses etiquetes als personatges, 
com que una és alcohòlica i l’altre 
violent, els mates directament. Ho 
hem enfocat pensant que, tot i que 
no són germanetes de la caritat, sí 
que són persones normals. I ens hem 
preguntat per què estan com estan.

–Torna a la seva ciutat i per fer teatre. 
¿Comprèn que se la vegi com el gran 
ganxo del muntatge?
–Potser hi ha gent que té curiositat 
per veure’m al teatre. Però no pen-
so en això. ¡I no estic fent de Medea! 
Tinc la sort que el pes de la funció no 
recau en mi, sinó en Vicky [Blanche 
du Bois] i Roberto Álamo [Stanley Ko-
walski]. El meu personatge és fantàs-
tic, però ningú sap que Kim Hunter 
el va fer a la pel·lícula. És ideal.

–Tenen el tramvia al Tívoli. ¿Trigarà 
una altra dècada a trepitjar l’escena?
–No depèn de mi. Tot és trobar el mo-
ment. Però m’agradaria seguir per-
què hi disfruto molt. H
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Ariadna Gil Actriu R ESTRENA AVUI ‘UN TRANVÍA LLAMADO DESEO’ AL TIVOLI

TORNADA ALS ORÍGENS 3 BARCELONA (1969) 3 ‘AMO TU CAMA RICA’ (1991) VA OBRIR LA PORTA DEL CINE A UNA ACTRIU FORMADA A L’INSTITUT DEL TEATRE.

«Sentia pànic amb el teatre»
DANNY CAMINAL

«La meva inseguretat 
va quedar pal·liada 
perquè un director a 
qui admiro va voler 
comptar amb mi»

actriu, sense més. El cine m’agrada 
molt i no em sentia frustrada per 
no fer teatre, però sí que el veia ca-
da vegada una mica més lluny i sen-
tia més pànic. La inseguretat és més 
gran al tenir menys experiència. Pe-
rò això ho vaig acceptar amb els ulls 
tancats.

–¿Quan fa tant de temps que no es 
trepitja un escenari suposa també 
una motivació afegida?
–Sí, era un repte i una motivació. Vo-
lia enfrontar-me a alguna cosa amb 
la qual em podia no sentir còmoda i 
que tampoc sabia si funcionaria.

–No va poder triar un retorn millor: 
un clàssic de Tennessee Williams, 
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–Angelita, que hem de fer un sha-
kesperare.
–Doncs fes-lo bé. Llegeix l’obra fins 
que l’entenguis. Perquè als que 
l’anem a veure no ens passi que no 
entenguem res.
 Marc Martínez sempre atén els 
consells de la seva mare i va lle-
gir Romeu i Julieta «com un posse-
ït». Així algú que es fa dir actor, i 
no director, s’ha atrevit a portar al 
Grec, amb la confiança una vega-

da més de Ricardo Szwarcer, i poste-
riorment un mes al Teatro Español 
de Madrid, un muntatge sobre un 
clàssic etern de Shakespeare. Julieta 
y Romeo, sí al revés, s’ha instal·lat al 
Coliseum fins al dia 31.
 Fins i tot en aquest detall del tí-
tol Martínez ha estat fidel al text del 
Bard. «No només és ella qui porta les 
regnes de la història. Shakespeare 
parla del trist succés de Julieta i Ro-
meu. I a més l’obra és un homenat-
ge a la meva mare i a totes les dones 
amb qui he compartit la meva vida».

‘Julieta y Romeo’, 
l’amor i l’odi

Marc Martínez afila el component social i la passió de 
la tragèdia i fuig de l’«amanerament» en la seva versió

nerament» en diverses versions pre-
cedents fins al punt que la seva es po-
dria anomenar «el còctel de la testos-
terona».
 De la mateixa manera, i fidel a la 
seva productora Platea Social, consi-
dera que el component social és «im-
portantíssim» i s’acostuma a deixar 

de costat. «És una obra que aborda 
temes com l’amor, la mort, l’odi, la 
violència, el patriarcat, la religió i 
l’estat. Del que no parla és de la in-
diferència», sentencia un director 
que presenta, després de Le mani 
forti i Stockholm, el seu tercer projec-
te al Grec.
  En aquesta versió Martínez 
també ha volgut donar presència 
a personatges com els criats, per 
exemple, que n’acostumen a que-
dar al marge. Potser per això ha re-
unit un repartiment insòlit per a 
aquests temps, i no només perquè 
compti amb 13 intèrprets, una xi-
fra pròpia avui dia d’una superpro-
ducció. Es troben a l’escenari una 
gran selecció de la nova onada del 
teatre català –Carlota Olcina (Juli-
eta), Marcel Borràs (Romeu), Nao 
Albet, Bernat Quintana, Pol López, 
Iván Morales...– al costat de vete-
rans tan solvents com són Manel 
Barceló, Carles Martínez, Míriam 
Alamany i la valenciana Ampara 
Fernández. H

33 La parella 8 Olcina i Borràs, dimarts al cementiri de Poblenou.

 Martínez ha fugit de «moderni-
tats» per posar-se al servei de la «pas-
sió i la poesia» de William Shakespe-
are en una obra d’extrems i contras-
tos, «entre l’amor i l’odi, entre el dia 
i la nit, entre els Montesco i els Ca-
puleto», subratlla. El director també 
qüestiona que ha vist «molt d’ama-

ESTRENA AL COLISEUM D’UN CLÀSSIC DE SHAKESPEARE


