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Va captivar amb la seva mirada a El 
viaje de Carol i es va erigir després en 
ídol juvenil amb pel·lícules com Ten-
go ganas de ti. Ara l’actriu madrilenya 
s’estrena a les taules, al Tantaran-
tana, amb la primera obra de Mark 
Ravenhill en una adaptació d’Oriol 
Rovira. L’acompanyen, en un explo-
siu còctel de drogues, sexe i violèn-
cia, Ferran Vilajosana, Mingo Ràfols, 
David Marcé i Quim Àvila. 

–¿Per què ara el salt al teatre?
–Em venia molt de gust, encara 
que em feia por, però mai vaig te-
nir temps. Vaig començar com a ac-
triu als 10 anys, i sempre he estat es-
tudiant i treballant. Vaig conèixer 
Ferran Vilajosana en una sèrie (El 
corazón del océano), em va parlar del 
projecte i el vaig voler fer. 

–¿Què la va atraure de l’obra?
–El text és increïble. Un teatre molt 
visceral que arriba a les entranyes de 
l’espectador. Parla de com viuen uns 
joves el consumisme, el sexe, la vio-
lència, les drogues. També ho vaig 
voler fer per la companyia, l’energia 
del Ferran i l’Oriol se’ns va encoma-
nar a tots. He après molt.

–L’obra és bilingüe, ¿també va 
aprendre català?
–Faig tres escenes en català. Visc a 
Barcelona des de l’estiu i ja l’entenc 
molt bé i el parlo una mica, enca-
ra que ningú m’ha obligat a fer-ho. 
L’obra reflecteix una realitat bonica: 
el bilingüisme. El català és una llen-
gua preciosa i el vaig voler apren-
dre. El meu avi matern era català. 

–¿Com és Lulu, el seu personatge?
–Plasma la crisi moral que respira la 
història. És una noia que ha pres to-
tes les seves decisions per amor, per 
un amor impossible. Fins que topa 
de cara amb el seu propi jo.

–¿Té molt de Lulu?
–Tots tenim alguna cosa d’ella. La 
meva mare, que és molt sàvia, quan 
em queixava i censurava alguna co-
sa que havien fet les meves amigues, 
em deia: «Si tan nerviosa et posa el 

«He après català; és 
una llengua preciosa»

«El més preocupant 
de la joventut, 
dels ‘ni-ni’, 
és no tenir 
ambicions, 
il·lusions, somnis»

CLARA LAGO  Actriu, debuta al teatre amb ‘Shopping & Fucking’ (Tantarantana)

vastador retrat juvenil, que es resu-
meix en el títol (Comprar i follar), el 
1996. Avui, amb la crisi, seria un al-
tre. ¿Què en queda de l’obra?
–El consumisme i la violència exage-
rats. Avui veig els nens, el meu ger-
mà, atropellant velles a la Play; i des-
prés passa que ja som immunes a les 
morts i assassinats que surten al te-
lediari. Ja no ens afecten, tot està des-
humanitzat. 

–¿Què destaca de la seva generació?
–El més impactant és el cas dels ni-ni. 
Però no tant pels diners, sinó per la 
qüestió interna, quan un no fa res. 
Tu pots anar a viatjar o fer cursos de 
cuina perquè t’apassiona i això em 
sembla genial, i fins i tot més encer-
tat que estudiar una carrera perquè 
t’ho diuen els pares. Però no tenir in-
quietuds, ambicions, somnis, és el 
més preocupant.  

–Vostè ha complert els seus somnis.
–Sóc una gran privilegiada. Però no-
to impotència per voler canviar una 
cosa que és molt difícil de canviar. 
Les meves amigues sí que estudien 
però ja pensen a anar-se’n fora. La 
gent està molt desesperada. 

–El seu ofici també està revoltat. 
–La pujada de l’IVA és un greu error, 
estan tancant sales mítiques. Si és 
una mesura per necessitat, que ens 
ho expliquin millor, però potser en 
part volen carregar-se la cultura.

–¿Quins projectes té?
–S’ha d’estrenar ¿Quién mató a Bam-
bi?, he fet a Alemanya Eltern (pares) i 
començaré a rodar Ocho apellidos vas-
cos, d’Emilio Martínez Lázaro, on for-
mo un divertit tàndem amb Dani Ro-
vira: jo de dura basca i ell d’andalús 
romàntic. 

–«Els diners són civilització», es diu 
a l’obra. Vostè està clar que no la fa 
per diners. 
–No, no. Ja val la pena per l’experi-
ència i per la gent. Crec que si no 
hagués cobrat per 
l’obra també l’hau-
ria fet. H 

que critiques, mira’t a dins perquè 
deus tenir alguna part d’això». És el 
que li passa a Lulu, a mi i a tots. 

–La seva mare era contacontes. 
¿Amb ella va néixer la seva vocació?
–He viscut el món dels contes des de 
petita. Jo l’ajudava. El primer per-
sonatge que vaig fer va ser la Rateta 
Presumida. Tenia 4 anys i era en vers. 
Me’l vaig aprendre de memòria. 

–Ravenhill va escriure aquest de- 33 L’actriu madrilenya Clara Lago, al Tantarantana Teatre.

JOSEP GARCIA

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

NOU FESTIVAL

Trash an’Ready 
porta el reggae al 
Poble Espanyol
Renovadors del reggae com Soja 
comparteixen cartell amb històrics 
com Black Uhuru, liderat per De-
reck ‘Duckie’ Simpson (foto), i The 
Skatelites en el Trash an’Ready, el 
nou festival que acollirà el Poble Es-
panyol el 10 d’agost. Pirat’s comple-
ta la programació. Les entrades, a 32 
euros, surten avui a la venda. 

POSSIBLE SOBREDOSI

Mor als 34 
anys el raper 
Chris Kelly
Chris Kelly, àlies Mac Daddy, que 
va triomfar als anys 90 amb el duo 
Kriss Kross, va morir ahir a Atlan-
ta als 34 anys. El cos va ser trobat 
a casa seva, aparentment víctima 
d’una possible sobredosi de dro-
ga, segons el diari Atlanta Journal-
Constitution. Kelly va formar Kriss 
Kross amb Chris Smith.

A LA SEVA CARRERA

Venècia dóna 
un Lleó d’Or a 
William Friedkin
El nord-americà William Fried-
kin, director de pel·lícules com 
El exorcista (1973) o French Connec-
tion (1971), serà guardonat amb 
el Lleó d’Or per tota una carre-
ra en el 70è Festival Internacio-
nal de  Venècia, que se celebra-
rà del 28 d’agost al 7 de setem-
bre vinent.
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