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Chicago parteix d’un fet real
d’una dona que va matar la
parella per fer-se famosa. Una
mica bèstia, oi?
Sí. S’ha de pensar, però, que
llavors era una altra època. A
Chicago, hi ha moltes coses
que es poden traslladar a la
realitat, però no totes.

Sí que hi ha gent, però, que fa
animalades per ser famosa?
L’altre dia ho comentàvem amb
companys de repartiment com Ma-
ria Blanco. Totes dues fa anys que
estem en aquest món. Sí que és
cert que hi ha gent que treballa per
fer-se famosa. Nosaltres, en canvi,
ens deixem la pell per treballar.
Pots fer 15 obres de teatre i no ser
famosa. En canvi, d’altres ho són
només per sortir un cop a la tele.

Com es fa per aportar novetats
a un espectacle que ja han
vist 17 milions de persones
arreu del món?
Jo ja fa unes 350 funcions que
faig de Velma Kelly. Tot i que
aquest espectacle és el mateix
que es pot veure a Broadway, que
tot ve de fàbrica i que no et per-
met improvisar, sempre hi ha ac-
cions noves que has d’afrontar.
És el que té el directe.

No hi ha recursos escenogràfics
espectaculars. Tot és molt intens
com a intèrpret. Més dur, oi?
A Los miserables o La Bella y la
bestia hi ha grans jocs escenogrà-
fics. Aquí la gràcia de l’espectacle
el manté la trama, les cançons i
els mateixos intèrprets que el de-
fensen. Fins i tot el vestuari és mí-
nim, no pots amagar gaires coses.

Va fer de Sally a Cabaret. Ara
interpreta Velma a Chicago.
Totes dues són unes supervi-

vents en el món del cabaret.
El Cabaret se situa en una Alema-
nya nazi, on tot és pobre i brut.
A Chicago tot és elegant, net. Per
mi hi ha una Marta Ribera que
és la ingènua Sally i una altra que
és la Velma. Les dues tenen una
part de mi, però són ben diferents.
Per això, em costa més fer de
Velma que de Sally, amb qui
em sento més pròxima.

I com és Velma, doncs?
Tots els personatges són humans.
Els directors sempre volen donar als
personatges un punt d’humanitat.
Ella pot semblar arrogant, però té
moments en què és molt divertida.

La música del seu mòbil és una
aigua pacífica, molt zen, ben
diferent del món carregat de
tensió en què es mou.
Marta Ribera és una persona
molt normal, no tinc gaire a
veure amb el món competitiu
dels musicals. M’ha costat entrar-
hi i em costa mantenir-m’hi.

Què diria a la seva filla de quasi
dos anys, si d’aquí a un temps,
li digués que vol ser intèrpret
de musicals?
Seria feliç deixant que fes el
que ella ha decidit. No li vull
imposar res. Si aquesta és la
seva decisió, la respectaré.

“A ‘Chicago’ el vestuari és
mínim, no pots amagar res”
Jordi Bordes
BARCELONA

L’entrevista Marta Ribera

Marta Ribera (Girona, 1971) arrenca aquest vespre
temporada al Tívoli. Serà Velma Kelly a ‘Chicago’ els
propers mesos. Musical ambiciós, que evita la maquinària.

MANEL LLADÓ

Una definició barata i ràpida del que conside-
rem un estat és aquella que diu que un estat és
el que els altres estats reconeixen com a tal.
Transparent. I clàssic. Però ja no realista. Com
en tants altres camps de la vida ara les coses
són molt més complicades. Aquesta setmana,
per exemple, l’estat de Palestina reclama ser
reconegut per l’ONU i ho fa quan ja hi ha 126
estats membres d’aquest organisme que el re-
coneixen, més la República Àrab Sahariana De-
mocràtica. Però això no és prou. A la RASD, per
cert, la reconeixen 84 estats membres de
l’ONU i l’Organització per a la Unitat Africana.

Hom pot dir que per a ser indiscutible caldria
que un estat fos reconegut per tots els mem-
bres de l’ONU, que avui dia són 193. Però la
cosa no és tan senzilla. Per exemple, Armènia
és reconeguda sense discussió però per 192,
perquè el Pakistan diu que no la vol reconèixer
de cap manera. A Xipre no la reconeix Turquia,
com era d’esperar. I a Israel hi ha 21 membres
de l’ONU que no el reconeixen, tampoc. Corea
del Nord i Corea del Sud no es reconeixen
entre ells, cosa
fins i tot raona-
ble. I encara hi
ha 22 estats
més la Santa
Seu que no re-
coneixen la Xi-
na popular i
continuen dient
que la Xina de
debò és Taiwan. Ep! i això de la Santa Seu és
de tesi: que no és l’Estat del Vaticà sinó un po-
der espiritual però, en canvi, manté relacions
diplomàtiques amb 179 estats i amb l’Orde de
Malta, una altra entitat realment insòlita. Ah! i
hi ha 36 estats que reconeixen les illes Cook i
sis que reconeixen Niue –la resta consideren
que són Nova Zelanda.

L’embolic, doncs, és considerable i el podem
fer encara més gros si mirem la llista dels es-
tats que s’han autoproclamat com a tals però
que no són reconeguts per una gran majoria
dels altres estats. És el cas, per exemple,
d’Abkhàzia que ha estat reconeguda per Rús-
sia, Nicaragua, Veneçuela, Nauru i Vanuatu
(uf!). O el conegut cas de Kosova, que és reco-
negut ara mateix per 82 estats membres de
l’ONU i per un (Taiwan) que no ho és. La cosa,
doncs, no és tan senzilla com aparenta.

Els estats no
són el que eren
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Hi ha 22 estats
més la Santa
Seu que no
reconeixen
la Xina popular
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