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33 Marisa Monte, en plena actuació.

LEO AVERSA

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA 

–¿Per què creu que la veritat és una 
il·lusió (Verdade, uma ilusao), tal 
com diu el títol de la gira?

La carismàtica cantant brasilera torna a 
Barcelona després de set anys d’absèn-
cia i debuta avui al Liceu (21.00 hores; 
Guitar Festival) amb la posada en escena 
d’‘O que você quer saber de verdade’.

Marisa Monte
Cantant

EN 3 MINUTS

  

«La música és un 
art molt col·lectiu»

–El títol té un sentit col·lectiu. Es re-
fereix a l’estil de vida actual, amb 
massa informació i soroll ambien-
tal. Jo defenso que la veritat està en 
el nostre interior, en el nostre fons 
més íntim i intuïtiu.

–Va publicar el disc el 2011. ¿Després 
de molts mesos de gira, ha variat la 
seva percepció de les cançons?
–No gaire. Són cançons que reflec-
teixen un bon moment de la meva 
vida, i ara ja no em pertanyen, ja són 
de tothom. 

–En els seus discos sempre ha col·
laborat amb molts músics, com Car·
linhos Brown, Arnaldo Antunes i al·

tres. ¿Diria que crear en equip és una 
peculiaritat femenina?
–No ho crec. Per mi, la música és un 
art molt col·lectiu per naturalesa, i 
ho veig natural; no crec que tingui 
relació amb el fet de ser home o do-
na. No sóc una artista individualis-
ta, i això sempre s’ha reflectit en els 
meus discos. Cada gravació ha sigut 

una oportunitat de convidar deter-
minats músics, com, en el cas de l’úl-
tim, Gustavo Santaolalla, Mario Cal-
dato Jr. o Rodrigo Amarante.

–Fa 25 anys del seu primer disc. ¿Ba·
lanç de la seva evolució artística?
–Ha sigut una evolució molt gran, 
perquè quan vaig començar només 

era intèrpret i amb el pas dels anys 
la meva tasca es va ampliar a la com-
posició i la producció, primer dels 
meus discos i després per a altres ar-
tistes. He treballat per a molta gent, 
he produït un film sobre artistes tra-
dicionals, O mistério do samba...

–¿És un camí que la portarà a apar·
tar·se dels escenaris?
–No, tot i que per la meva vida fa-
miliar passo cada cop més temps a 
casa, desenvolupant una altra rela-
ció amb la música. Però a l’escenari 
m’hi sento molt bé. Aquesta és una 
gira de gairebé 100 concerts, una co-
sa sòlida...

–Tanca la seva etapa europea a Lis·
boa, Barcelona i Madrid. Venint de 
l’emergent Brasil, ¿és conscient de 
la situació al sud d’Europa?
–Sí, és clar. Sóc d’un país jove i emer-
gent, sí, però també habituat a plo-
rar (riu). Espero que el bon moment 
del Brasil arribi també aquí. Les crisis 
són bons moments per als canvis. H

Rusiñol, el 
racisme i la 
hipocresia
3‘Llibertat!’ narra l’impacte d’un 
jove negre a la Catalunya del 1900

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

S
ergi Belbel ha trigat però 
ho ha aconseguit. En el seu 
últim any de direcció al Te-
atre Nacional de Catalunya 

presentarà Llibertat!, un text de San-
tiago Rusiñol poc conegut que el te-
atre públic sospesava oferir des dels 
temps en què el dirigia Domènec 
Reixach i ell era membre del seu con-
sell assessor. «Era una obra que vè-
iem per a la Sala Gran, però no ens 
acabava d’encaixar el pas de comè-
dia coral a drama ibsenià que con-
té», va manifestar ahir Belbel. La te-
cla l’ha trobat Josep Maria Mestres, 
director del muntatge que s’estrena 
dijous a la Sala Petita, un escenari 
més petit que sí que ajuda al canvi de 
registre.
 Llibertat!, estrenada el 1901, expli-
ca el retorn d’un indià al seu poble 
amb un nen negre, el Jaumet. Adop-
tat per la població, es converteix gai-
rebé en una atracció de fira. Quan 
creix i es desperten els seus instints 
i sentiments ja no serà vist amb tan-
ta tolerància i sí com una amenaça 
per al món tradicional. «Aquests 100 
anys ens han fet ser políticament 
correctes; Rusiñol  parla d’un nen 
que és el negre. Les seves animalades 

tenen un efecte risible, però també 
ens fan reflexionar sobre el xenòfob 
que portem a dins», diu Mestres. El 
director afegeix que Llibertat! revela 
«la inconseqüència entre pensar, dir 
i fer».
 El debat de la hipocresia que 
envolta el racisme dota d’actua-
litat una peça en què un dels seus 
personatges pronuncia la frase de 
«primer, els de casa», recorda el di-
rector. «Quan hi ha dificultats eco-
nòmiques la gent es torna més reac-
cionària. L’obra és un toc d’alerta i 
comença com una comèdia que es 
va tornant fosca».

‘INDIOSINCRÀSIA’ / La immersió en Ru-
siñol ha portat Mestres a establir 
paral·lelismes amb la situació políti-
ca a la Catalunya d’avui. «Hem de vi-
gilar com anem cap a l’objectiu. El 
més important és la justícia social», 
va apuntar. I veu en l’ideòleg del mo-
dernisme el pare de l’«indiosincràsia 
catalana». «La seva veu arriba a tra-
vés del personatge del Martinet, que 
té una visió més individualista de la 
vida, una mentalitat més oberta». El 
director considera que el caràcter 
polifacètic, també es va dedicar a la 
pintura, d’aquest artista de l’alta 
burgesia «gamberro i trencador» 

CLàSSIC poC CoNEgUT A LA SALA pETITA

l’ha privat de tenir un reconeixe-
ment més gran, tot i ser l’autor de 
L’auca del senyor Esteve.
 Aquest vessant pictòric inspira 
l’escenografia de Pep Duran, la gran  
víctima de la retallada anunciada 
pel TNC a finals de gener, «més d’un 
50%», segons el seu responsable. La 
rebaixa del cost de producció també 
ha afectat el vestuari, assajos (una 
setmana menys) i salaris dels 20 in-
tèrprets en una llista que lideren des 
de Roger Casamajor fins a Òscar Ka-
poya, al costat de veterans com Ar-
tur Trias, Víctor Pi o Maife Gil. «La 
retallada no afecta el nostre entusi-
asme», va recordar l’actriu, amb 50 
anys de teatre i membre d’una saga 
de cinc generacions en l’escena. H

33 Òscar Kapoya i Roger Casamajor, dos dels intèrprets de ‘Llibertat!’ en una imatge promocional.

DAVID RUANO / TNC

J El comitè d’empresa del TNC va 
anunciar ahir en una nota una 
sèrie de protestes per 
l’acomiadament d’11 treballadors 
la setmana passada. El comitè 
lamenta que el TNC hagi passat 
de 155 empleats el 2010 als 117 
d’avui, 32 d’ells fixos discontinus. 
«La direcció del TNC ens ha 
reconegut que primer acomiada i 
després mira com reorganitza el 
teatre», afirma la nota que 
denuncia la falta de sensibilitat  
i arbitrarietat dels gestors.

PROTESTES DEL COMITÈ D’EMPRESA

LA CRISI DEL TNC

J La gerent del TNC, Mònica 
Campos, va explicar que les 
mesures «inevitables» volen 
«equilibrar el pressupost», i no va 
descartar que hi hagués altres 
ajustos. El pressupost del 2013 té 
una aportació del Govern de set 
milions i ingressos propis de 2,3, 
molt inferiors a altres anys per la 
baixada al 56% d’ocupació. El 
compte d’entrades, mecenatge i 
patrocini del TNC ha baixat els 
tres últims anys: 3,4 milions  
(2010), 3,2 (2011) i 3,1 (2012).


