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OBITUARI

Adéu a Miguel
Narros, un dels
grans del teatre

espanyol

El director de teatre Miguel
Narros. EFE

NÚRIA JUANICO
BARCELONA

L’escena espanyola es
va acomiadar ahir
d’un dels seus refe-
rents més polifacè-
tics. L’incansable di-

rector Miguel Narros va morir als
84 anys a Madrid. El seu últim tre-
ball és La dama duende, que va es-
trenar el 13 juny al festival de tea-
tre d’Alcalá de Henares. Barcelona
el va acollir a l’inici de la seva trajec-
tòria. Va ser a la capital catalana on
va fundar el Pequeño Teatro, que
més tard també va instal·lar a Ma-
drid. A més, va dirigir el Teatro Es-
pañol en dues ocasions, entre el
1966 i el 1970 i del 1984 al 1989.

Més enllà de la direcció escènica,
Narros també va exercir d’actor, fi-
gurant, escenògraf i fins i tot de de-
corador cinematogràfic. També des-
taca la faceta de Narros com a mes-
tre d’actors i actrius. Un dels seus
deixebles, Carlos Hipólito, va defi-
nir-lo com un professor “divertit,
irònic i brillant” però també “molt
dur i exigent a l’hora de dirigir” i pa-
re d’idees “insòlites i plenes de llum”,
segons va dir ahir l’actor. Al llarg de
la seva trajectòria, Narros va ser re-
conegut amb guardons com el Premi
Max i el Premio Nacional de teatre,
que va rebre en dues ocasions.

Director de prop d’un centenar
de muntatges, Narros va fer pujar
a l’escenari obres com Soledad, de
Miguel de Unamuno, i Medea,
d’Eurípides, que va adaptar per al
Ballet Nacional d’Espanya. A més,
entre els muntatges més emblemà-
tics que va dirigir hi ha Oncle Vània,
de Txékhov, i Sis personatges en cer-
ca d’autor, de Pirandello. Miguel
Narros defensava la vigència dels
clàssics, i per això va donar vida a
textos d’autors com Shakespeare,
García Lorca i Lope de Vega. El mi-
nistre de Cultura, José Ignacio
Wert, va lloar ahir la tasca d’haver-
ne ofert “una lectura actualitzada
i intel·ligent” i d’haver-los “aproxi-
mat a un nou públic”.e
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La jove artista que va
estimar Édouard Manet

La pintora Eva Gonzalès va ser
alumna d’Édouard Manet i hi va
tenir una relació sentimental. El
nét dels dos artistes recrea la seva
història d’amor clandestina a la
novel·la La amante del pintor.

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. Eva Gonzalès era una
jove pintora de vint anys al París que
va viure el sorgiment dels impressi-
onistes. Édouard Manet es va assa-
bentar del seu talent i va demanar a
la família de la noia si li podia fer clas-
ses al seu taller. Tot i que temia la se-
va fama de faldiller, el pare de l’Eva,
Emmanuel Gonzalès, advocat, peri-
odista, escriptor i fundador de la So-
ciété des Gens de Lettres, va accedir
a la petició del pintor. Hi va posar una
única condició: que la jove pintora
sempre estigués acompanyada de la
seva germana petita, la Jeanne. Així
i tot, l’autor d’Olympia va aconseguir
desempallegar-se de la germana al-
gunes hores. “Aleshores la Jeanne va
comprendre el que en realitat estava
passant, tot i que l’Eva mai li va dir a
les cartes que era l’amant de Manet.
La Jeanne no era idiota i es va adonar
que s’havia desfermat una història
d’amor boja”, explica el novel·lista i
cineasta cubà Eduardo Manet, el nét
dels artistes, que reviu aquella histò-
ria d’amor clandestina en la novel·la
La amante del pintor (Plataforma). El
pare d’Eduardo Manet, Eduardo
Gonzalès-Manet, va ser fruit de la re-

lació clandestina de Manet i Eva
Gonzalès. Va néixer a Madrid, lluny
de l’escàndol que suposava aquella
maternitat il·legítima –la dona de
Manet era Berthe Morisot, també ar-
tista–, i de molt jove es va instal·lar
a Cuba. Va ser advocat, ministre
d’Educació, senador i codirector del
diari El Pueblo.

Tot i ser una pintora prolífica,
Eva Gonzalès (1849-1883) va topar
amb el domini masculí de l’escena
artística de l’època. Va presentar di-
verses obres al Saló Oficial de l’Aca-
dèmia de Belles Arts, però només
n’hi van acceptar una. Actualment
està representada al Museu d’Or-
say, a l’Arts Institute de Chicago i a
la National Gallery de Washington.
“En aquell moment que una dona
fos artista era gairebé impossible.
N’hi havia poques i estaven relega-
des. A més, els crítics de l’època van
considerar que l’Eva seguia massa
els consells de Manet”, diu l’autor.

“L’Emmanuel sóc jo”, afirma
Eduardo Manet sobre com es va re-
conèixer en la figura del seu besavi
durant l’escriptura del llibre. A més
de novel·lista, Eduardo Manet és
dramaturg i cineasta i actualment
és el president honorífic de la Soci-
etat d’Autors i Compositors Dramà-
tics de França i està preparant la no-
va edició del Congrés Mundial de
Poetes. Una nit, pocs anys abans de
morir, el seu pare li va confessar a
contracor d’on provenien. No hi va
tornar a pensar fins que va veure un

retrat d’Eva Gonzalès signat per
Manet a la National Gallery de
Londres. “Quan vaig veure el
quadre vaig entendre que el meu
pare no m’havia mentit”, afegeix
l’escriptor. Va començar a inte-
ressar-se per la figura d’Eva Gon-
zalès: “Però mai vaig pensar a fer
un llibre sobre aquest afer tan
personal, tan particular, que in-
cloïa el dolor del meu pare de sa-
ber que era un fill bastard. A
l’època no era estrany tenir un fill
i que no fos reconegut. El més ex-
traordinari és que en aquest cas
el pare era Édouard Manet”, ex-
plica. El seu editor francès el va
convèncer perquè escrivís la no-
vel·la. “És la meva manera de fer
un homenatge a aquell grup d’es-
criptors i artistes”, conclou.e

Eva Gonzalès en un dels escassos retrats que li va
fer Édouard Manet durant l’idili. ARA

El nét de l’artista reviu en una novel·la
l’amor clandestí del pintor i Eva Gonzalès

Insòlit
“Que una dona
fos artista
era gairebé
impossible”,
diu el nét
de Manet

Set companyies catalanes, al Festival d’Avinyó
L. FABREGAT / L. SERRA

BARCELONA. Després de passejar la
seva Operetta per tots els escenaris
catalans possibles, la companyia ba-
nyolina Cor de Teatre va participar
l’estiu passat a l’Off del Festival
d’Avinyó. Resultat: faran més de 80
actuacions per Europa –França, Su-
ïssa i Alemanya– fins a la primavera
que ve. El festival de teatre francès,
i fins i tot la seva programació no
oficial, és una gran plataforma de
projecció. Per això l’Institut Ramon
Llull (IRL) va crear una marca
(Avignon à la catalane) per apadri-
nar les companyies catalanes que hi
anaven pel seu compte i d’altres que
van escollir. “6.500 persones van as-
sistir a les 95 funcions que van fer
les 8 companyies participants el
2012. D’aquestes, 570 eren progra-
madors internacionals”, recordava
el director adjunt de l’IRL, Àlex Su-
sanna. En total, van aconseguir 130
bolos a l’estranger.

El resultat “positiu” que en fa el
Llull ha motivat que enguany tornin
a ajudar les companyies, en aquest

cas set, a participar a l’Off, un pro-
grama molt divers però de qualitat
artística en què competeixen amb
900 espectacles més. Per atreure
l’atenció dels programadors i el pú-
blic, els carrers d’Avinyó es trans-
formen durant el juliol en un sarau
caòtic de personatges de ficció.

Les set companyies escollides
són heterogènies pel que fa a estils
i gèneres, però coincideixen en el
“potencial d’internalització” i la
“singularitat i el caràcter innova-
dor”, segons Susanna. Són Toti
Toronell (espectacle de pallas-
sos), Farrés Brothers (titelles), La
Baldufa (titelles), Circ Teatre Mo-
dern (circ), CobosMika (dansa),
Agrupación Señor Serrano (per-
formance) i Tuvalú Produccions
(creació visual i objectes). El pres-
supost és de 112.000 euros (6.000
menys que el 2012).

Vicenç Villatoro, director del
Llull, va defensar la participació
al festival perquè “la cultura ca-
talana ha de ser present en els es-
cenaris il·luminats de la cultura
del món”. Qui també hi serà és
l’autor Pau Miró. Es farà una lec-
tura dramatitzada de l’obra Lle-
ons dins el Festival d’Avinyó,
amb motiu de la carta blanca que
el festival ha donat a la Maison
Antoine Vitez de París –centre
especialitzat en la traducció de
grans dramaturgs.e

Farrés
Brothers
portaran l’obra
muda de
titelles Ovni a
l’Off. DAVID RUANO
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