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Ha costat Déu i ajuda poder reunir
aquests cinc actors en un únic espai i
dia. Bon senyal: tenen les hores lliures
comptades i molta feina. Arriba del
Kurdistan Aina Calpe, on ha guanyat el
premi a la millor actriu pel monòleg Nix
tu Simona, i arrenca la sessió subterrà-
nia a la cocteleria Milano: vestir, ma-
quillar, pentinar, posar i retratar. Al te-
atre català no li falta glamur, quan cal.
Rubén de Eguía apareix –ve de Ma-
drid– i es presenten. No es coneixien,
però no els costa gaire imaginar-se al
plató de Mad men i posar-se en la pell
d’una parella fent un old fashioned. Ma-
ria Rodríguez Soto i Sara Espígul ater-
ren després, quasi alhora, amb il·lusió i
ganes de deixar-se guiar per les estilis-
tes. Amb Pol López –que arriba puntu-
al perquè avui no l’han trucat per anar a

rodar al Polònia– fan pinya. Demanen
còctels acolorits i brinden amb cava. El
2013 els atraparà contents.

Tots cinc són alumnes avantatjats
d’una quinta d’actors cridada a sacsejar
el teatre català. Els seus companys
d’institut formen part del que s’anome-
na ara la generació perduda. Ells, que es
van dedicar a la feina més atractiva i in-
estable del món, no paren de treballar.
Però són actors del segle XXI, habituats
a la crisi: fan protagonistes al teatre,
persegueixen càstings de televisió i,
mentrestant, busquen cursos per per-
feccionar-se i s’inventen la seva pròpia
companyia.

La sort del principiant
Rubén de Eguía recorda que era el 30
d’abril del 2008 quan va rebre dues tru-

DIUMENGE 30 DE DESEMBRE 2012

ELS
NOUS
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DE
MODA

Que es prepari el 2013! Passem el Cap d’Any de
festa –vestits per a l’ocasió– amb cinc joves
actors que aquest any han triomfat al teatre i
que, pel seu talent, estan cridats a ser el relleu
de l’escena catalana. Recordeu els seus noms
i les seves cares. Esteu avisats
Text Laura Serra Fotografia Pere Tordera
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cades crucials. Participaria a El bordell
de Lluïsa Cunillé al Teatre Lliure i al
costat de Calixto Bieito en l’espectacle
de l’Expo de Saragossa. “Acabava l’Ins-
titut del Teatre i tenia un avantatge: te-
nia 24 anys però semblava més jovenet.
D’aquesta edat, sempre calen cares no-
ves. De més gran costa més que apostin
per algú nou”, es queixa. Pol López i Ma-
ria Rodríguez Soto també van sortir de
l’Institut amb feina. A ell el va descobrir
Julio Manrique a American Buffalo al
Teatre Lliure: “Dir que em va donar un
cop de mà és poc. Vaig aprendre veient-
lo actuar i dirigir, perquè té en compte
les coses més importants del teatre: joc,
rigor, imaginació, minuciositat i ritme”.
Per a ella el talismà va ser “el mestre”
Manel Dueso, que després la va escollir
en un càsting per interpretar Misteri de

dolor d’Adrià Gual al Teatre Nacional.
“Em va ensenyar molt del que sé ara.
Després tu evoluciones independent-
ment”, diu. Un actor, sobretot de jove,
ha de prendre decisions de risc, amb
menys marge de maniobra per imposar
condicions. “Quan vaig llegir el text de
L’habitació blava vaig pensar: «Això
hauré de fer?!» [per les escenes de sexe].
Però tenia clar que ho havia de fer. El
més complicat van ser els assajos. Quan
has ensenyat les vergonyes als com-
panys, ja t’és igual”, diu l’actriu. Sara Es-
pígul també va fer un salt estratosfèric:
després d’actuar en l’adaptació d’El Rei
Lleó de Toni Grané a la Sala Cabanyes,
passar pel teatre familiar i, fins i tot, per
sèries de televisió, Sergi Belbel la va tri-
ar per obrir temporada el 2011 amb Una
vella, coneguda olor al TNC.

PARTY TIME Sara Espígul
porta una brusa crepè de seda
beix amb blonda negra, uns
leggings negres i botins de taló
customitzats, tot de Justicia
Ruano. Arracades de cristall de
roca de Bershka.

Jazz clandestí
Don Draper podria
baixar per les escales
del Milano, si això fos
Nova York i els 60. Però
no som a Mad men sinó
al centre de Barcelona, a
la ronda Universitat, 35.
El Milano és un oasi
d’aire clàssic i clandestí
on es combina el jazz i
l’steak tartar (obra del
cocteler, Ángel Martín).
Un concert en directe
cada nit de l’any
amoroseix els xarrups
de còctels de pel·lícula.

“Crec en el factor sort. Aquest món és
força injust. Hi ha gent amb molt talent,
però no es prioritza l’execució qualitati-
va d’un personatge, sinó que ha de donar
la casualitat que en aquell moment bus-
quin algú com tu”, diu De Eguía. Calpe
hi afegeix: “Si no et relaciones amb qui
toca, no entres”. Ella se sent al marge del
sector: “Sempre he treballat i mai no he
mogut res. El cinema independent tam-
poc no es presta a tenir representant: et
busquen directament”.

Com esportistes d’elit
“Per mi l’important no és si un actor és
professional, si viu d’això, sinó si està
professionalitzat: s’ha de tenir discipli-
na i entregar-se a l’ofici, no et pots per-
metre la ganduleria”, opina Rubén de
Eguía. Ells cinc són l’excepció que con-



06
07

DIUMENGE 30 DE DESEMBRE 2012

firma la regla: aquest 2012 han tingut
feina, tot i la crisi que castiga durament
un sector habituat a la inseguretat i la
precarietat. “Potser no hi ha projectes,
però això no pot ser una excusa per no
estar ocupat millorant-me. Quan et tru-
quin, has de tenir l’instrument afinat”,
diu el Rubén. La Sara té un lema: “Has
de fer entre una i tres coses al dia que et
puguin generar feina en un futur”. És
una manera de sistematitzar els pro-
gressos en una carrera que és “una lluita
en sentit positiu” –diu De Eguía– contra
un mateix. “Ser actriu per mi no és una
professió. No penso «Sóc actriu» –diu
amb estranyesa l’Aina–. És un camí
d’autoconeixement”. “En cada muntat-
ge fas un pas endavant, o dos o tres, i en
d’altres fas un pas enrere. Em marco fi-
tes a curt termini que pugui assolir. I dis-
fruto del camí”, diu la Maria.

Una cosa tan intangible com la voca-
ció i una de tan difícil com la persistèn-
cia és el que els uneix. Joves, preparats,
i amb paciència. “Els últims anys a l’Ins-
titut del Teatre van ser un rotllo. Va ser
dur però vaig aprendre’n, d’això. I quan
vaig fer el càsting i vaig conèixer Ivan
Benet, Norbert Martínez, Marc Rodrí-
guez i el Manrique vaig notar que parla-
ven el mateix llenguatge que jo: devoció
pel teatre. Compartim la visceralitat”,
diu Pol López. L’Aina també s’enfronta
al teatre amb una dosi d’irracionalitat.
Creu més en les taules que en les teories:
“Em flipa l’energia que pot desprendre
un actor valent. Sóc molt instintiva. Un
actor pot tenir una tècnica molt sorpre-
nent però estar buit i, en canvi, algú no
preparat pot tenir una energia...”

Teatre en temps de crisi
“El Pou [Josep Maria] tenia raó: s’ha
de currar, currar...”, diu el Ru-
bén. Que la inspiració t’atrapi
treballant. “La crisi també té la
cara positiva. La gent s’acostuma
a les grans produccions, però
quan no tens diners veus si hi ha
talent o no”, planteja l’Aina. Els
canvis només els poden anar a fa-
vor. “El que era inamovible ja no
ho és” i el gra es pot destriar de la
palla sense interferències. Potser
no hi ha luxe. Però és el mal menor.

“La gent que comencem ens
ajuntem molt. Potser no cobres, o
fas 100 euros de la taquilla, però et
realitza. I són coses importants per
mantenir la flama que ha tingut el
planter teatral català”, diu la Maria.
El projecte Aixopluc del Lliure, la
Nau Ivanow i la Sala Atrium són es-
pais que han acollit primeres creacions
de companyies joves. “És el clàssic do it
yourself. Hem de fer xarxa perquè la
crisi no pugui amb nosaltres. I hem de
reivindicar el paper del teatre, una pro-
fessió bonica i, sobretot, necessària.
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L’ÚLTIMA COPA
Sara Espígul ha triat per
abrigar-se una jaqueta de pèl
sintètic de color cru també de
Justicia Ruano, com tot el seu
look.

TRAÏCIÓ
Aina Calpe porta un vestit de
blonda negre de Justicia Ruano i
unes botes de cuir verd fosc de
Vialis. Collaret de cristalls de
roca i bossa de mà de seda
negra vintage del mercat
d’antiquaris de la Porte de
Clignancourt de París.

TERRA DE NINGÚ
Rubén de Eguía s’ha vestit amb
una camisa de cotó negra amb
armilla incorporada de Gori de
Palma, uns pantalons de cotó
negres amb ratlles fines
blanques d’On Land i unes
botes de nobuc negres de la
marca barcelonina Munich.

L’AMANT
A la pàgina anterior, Maria
Rodríguez Soto porta una brusa
amb estampat floral de seda
natural de Gori de Palma, una
jaqueta bolero de pèl sintètic
gris, una faldilla de tafetà de
seda gris fosc i unes botes
negres de taló customitzades,
tot de Justicia Ruano. Collaret
de perles i arracades de perla i
brillant vintage del mercat
d’antiquaris de la Porte de
Clignancourt de París.
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1. MARIA RODRÍGUEZ SOTO
(BARCELONA, 1986)
No devia costar gaire veure en
l’expressivitat i atreviment de Maria
Rodríguez que tenia fusta d’actriu. No
va acabar ni l’institut i ja feia obres
professionals (Vides privades, La
marca preferida de las hermanas
Clausman), però després també va
passar per un any en blanc. “Si no
tingués feina, me n’aniria a Madrid”,
diu. I, per si fes falta, estudia anglès. És
tot entrega: “M’agrada empatitzar amb
els personatges com si fossin part de
mi. És el que fa la diferència”.
EL GRAN SALT va ser Misteri de
dolor, a la Sala Gran del TNC el 2010.
L’HEU VIST dirigida per David
Selvas a L’habitació blava i La gavina;
per Carme Portaceli a El vídeo no el
veu ningú (que a la tardor ha anat a
Madrid), i treballarà a les ordres de
Julio Manrique a Roberto Zucco al
febrer al Romea.

1 2

2. POL LÓPEZ
(BARCELONA, 1984)
La maduresa de Pol López sorprèn.
Reflexiu fora de l’escenari i instintiu a
dins, li interessen les obres “amb una
poètica que utilitzi els elements
teatrals” i “que vagin a fons en el seu
contingut”. Per ell, el Ritter, Dene, Voss
de Krystian Lupa al Temporada Alta
va ser “un acte fundacional”. Parla de
rigor, precisió, poesia i de com el
commou el teatre ben fet, que
aconsegueix que l’espectador visqui la
seva vida a través de l’obra. Creu en la
necessitat de qüestionar i reescriure el
sistema des de zero, per això investiga
amb la seva companyia, Solitària.
EL GRAN SALT va ser American
Buffalo de David Mamet dirigit per
Manrique al Lliure el 2010.
L’HEU VIST a Ivan i els gossos i a
L’arquitecte al Teatre Lliure; La monja
enterrada en vida a La Seca, i a
Julieta&Romeo al Coliseum.

3. SARA ESPÍGUL
(VILASSAR DE MAR, 1984)
El dia que va anar a veure Germans de
sang va tenir la revelació: “M’havia
passat de tot, havia rigut i plorat.
Volia fer allò”, diu. Tenia clar de petita
que no era un joc, que l’aposta era
seriosa, però igualment va estudiar
magisteri, tot i que es va adonar que
era incompatible amb l’escena, i va
escollir. Quan es va veure al TNC, va
ser “feliç”. Dolça i sensible, busca
grans emocions a escena: “Que em
passin coses, que em facin sentir viva,
que m’agafin i em facin vibrar”. No té
por: “La crisi? T’has d’acostumar a
viure amb aquestes sensacions, si ets
actor: alegria i frustració”.
EL GRAN SALT va ser el 2011: Una
vella, coneguda olor, de Benet i Jornet,
dirigida per Sergi Belbel al TNC.
L’HEU VIST a Litus al Teatre Lliure i
al Rei i senyor que va dirigir Toni
Casares al TNC.

4. AINA CALPE
(MALLORCA, 1982)
Des de petita volia ser literalment
“actriu polifacètica”. Al final es va
decantar pel teatre i va deixar el violí i
la dansa com a aficions. Segura del
seu talent i crítica amb el poc ressò
que té el teatre alternatiu. S’entrena
fent gimnàstica oriental (meditació,
tai-txi i txi-kung) i està predisposada a
viure “en la incertesa constant”. És
nòmada. Fa anys que treballa sobretot
entre Mallorca i Barcelona i, quan no
té feina, viatja. “No projecto res
perquè llavors t’estanques. Visc en
l’ara i aquí i intento disfrutar-ho”, diu.
EL GRAN SALT van ser les Sabates
de taló alt d’Albert Mestres, que li van
valer el premi d’Actriu Revelació 2009.
L’HEU VIST dirigida de nou per
Mestres a Nix tu, Simona, a la Becklett
i l’Atrium; a La rara anatomia dels
centaures, al Lliure, i dirigida per Àlex
Rigola a Coriolà i Nixon/Frost.



DIUMENGE 30 DE DESEMBRE 2012

CELEBRACIÓ
Pol López porta una camisa de
cotó granat d’On Land, uns
pantalons de cotó negres de
Josep Abril i unes vambes de
Munich. Maria Rodríguez, amb
el mateix vestit que a la
portada, porta un escot paraula
d’honor i unes botes de taló
customitzades, tot de Justicia
Ruano. Arracades de perla i
brillant vintage del mercat
d’antiquaris de la Porte de
Clignancourt (París).

TORNAR A CASA
Aina Calpe porta una brusa de
punt de seda vermella d’On
Land, un frac de cuir negre i uns
pantalons de llana negres de
Gori de Palma. Botes de cuir
verd fosc de Vialis i collaret de
cristalls de roca vintage del
mercat de la Porte de
Clignancourt de París.
Rubén de Eguía s’ha vestit amb
una camisa de cotó negra amb
armilla incorporada de Gori de
Palma, uns pantalons de cotó
negres amb ratlles fines
blanques d’On Land i botes de
nobuc negres de Munich.

ESTILISME
ARIADNA PAPIÓ

MAQUILLATGE
I PERRUQUERIA
SALÒNICA, AMB PRODUCTES
BOBBI BROWN I SEBASTIAN
PROFESIONAL

ADRECES
On Land
Carrer Princesa, 25. Barcelona
www.on-land.com
Justicia Ruano
www.justiciaruano.com
Gori de Palma
Fins al 10 de gener a l’espai
BBSeis, carrer Banys Vells, 6.
Barcelona
www.facebook.com/
goridepalma
Munich
Carrer Antic de Sant Joan, 4.
Carrer Rec, 22. Barcelona
www.munichsports.com
Vialis
www.vialis.es

Milano Cocktail Bar
Ronda Universitat, 35.
Barcelona.
www.camparimilano.com

5. RUBÉN DE EGUÍA
(BARCELONA, 1984)
El nen que vam descobrir a l’empara
de Josep Maria Pou a La vida por
delante, robant escenes a Concha
Velasco, ja no pot amagar la barba i la
planta. Però continua sent jove: acaba
de participar en el curs de selecció de
la Joven Compañía de Teatro Clásico
de Madrid. “El que més m’agrada del
teatre és que cada projecte és un món
nou. I qui domina el vers, hi té molt de
guanyat”, diu. Podria haver sigut
arquitecte, perquè va dubtar fins a
l’últim moment, però al final es va
decantar per la interpretació un pèl
gran, als 20 anys. Diu que la seva
família en té part de culpa, i no perquè
vingui d’una saga teatrera sinó
perquè li han donat la confiança i
seguretat per atrevir-se a sortir a
escena i exposar-se. L’última obra que
ha fet és Luces de Bohemia dirigit per
Lluís Homar al Centro Dramático
Nacional. “Aquesta carrera és un
recorregut personal, perquè pots
passar-te cinc mesos fora d’aquí
treballant al 100% i tornes i ningú se
n’ha adonat. Has de saber-ho
encaixar, això. És sa però també una
bufetada constant”.
EL GRAN SALT van ser les 445
funcions que va fer de La vida por
delante, estrenada el 2009 al Teatre
Goya.
L’HEU VIST a El principi
d’Arquimedes, de Josep Maria Miró,
una de les perles de l’últim festival
Grec que es reposarà al març a La
Villarroel.
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