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«Tinc una part molt 
espiritual, molt interior»

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Està esplèndida. «La genè-
tica de la mare, Gema Cu-
ervo», diu. Aquesta nit in-
terpreta Fuegos, l’obra de 

Marguerite Yourcenar que, amb di-
recció de Josep Maria Pou, arriba a 
Barcelona després de triomfar a 
Mèrida. Ella és Maria Magdalena, 
amb el cor trencat pel desamor com 
Yourcenar (Carmen Machi), Clitem-
nestra (Nathalie Poza) i Safo (Ana Tor-
rent).  

–És el seu debut teatral a Barcelona. 
Ha trigat.
–Sí, mai ha vingut el que he fet. Estic 
molt habituada a estar aquí entre 
caixes. Durant la meva infància i ado-
lescència vaig passar temporades 
amb els treballs dels meus pares. Es-
timo Catalunya, els meus pares i ger-
mans són catalans. Jo vaig néixer a 
Madrid per casualitat. 

–Fa una María Magdalena rossa i sen-
sual. ¿Com és?  
–És la Magdalena de l’autora, que ex-
plica com va ser la seva nit de bodes 
amb Joan Baptista, quan l’abandona 
per anar-se’n amb Déu. Ni la va tocar, 
la va menysprear, i després tots la 
van culpar de la seva desaparició.

–Ella també se’n va anar darrere de 
Jesús.
–Sí, decideix buscar Déu per seduir-
lo i demostrar a Joan que Déu, com li 
diu a Jesús, és un home vulnerable, 
però només de veure’l cau als seus 
peus. I és abandonada altre cop. Ell 
ressuscita, desapareix de la tomba.  

–La primera prostituta de la història. 
¡Defensi-la!
–En aquesta obra per primer cop es 
pot defensar i explicar el perquè. Ho 
va fer per despit, perquè va ser doble-
ment enganyada, i va haver de caure 
als braços d’altres homes per sobre-
viure. He llegit molt sobre el perso-
natge, es diu que va tenir descendèn-
cia amb Jesús, que els apòstols l’odia-
ven per gelosia... Però jo sempre 
defensaré aquesta Magdalena, que 
va estimar profundament Déu.  

–¿Vostè també parla amb Déu?

  
CAYETANA GUILLÉN CUERVO  L’actriu interpreta Maria Magdalena a ‘Fuegos’

–Tinc la meva pròpia manera de 
creure, tinc una part molt molt espi-
ritual, molt interior, no necessària-
ment unida a l’Església catòlica. En-
cara que la respecto. 

–«Si deixes de ser estimada et tornes 
invisible», va escriure Yourcenar.  
–Sí, la persona abandonada se sent 
invisible, trencada. Tots coneixem el 
pes de l’absència. Yourcenar explica 
sentiments universals amb paraules 
bellíssimes.

–¿Vostè ha patit molts desamors?
–Algun. M’ha passat com a tothom. 

–¿Com cal enfrontar-se al desamor?
–En la literatura i l’art hi trobes una 
gran catarsi i consol. T’adones que 
no estàs sol, que tots compartim el 
dolor de l’abandonament. Quan to-
ques fons no hi ha llum, però després 
comences a pujar i veure la llum. La 

calma arriba quan trobes un nou 
amor, que et permet reafirmar-te en 
les teves actituds i en les teves ganes 
de viure. 

–Diu que Pou «maneja el teu error sen-
se condescendència». ¿Va ser dur?
–No és dur, és exigent, perfeccionis-
ta. Sempre vol que estigui millor. Pe-
rò no és gens dèspota ni res de sem-
blant. 

–Teatre, televisió, escriptora, cine. 
¿Com ho compagina tot?
–Sóc profundament organitzada, i 
també passo molt de temps amb el 
meu fill. M’organitzo per fer el mà-
xim quan és a l’escola.  

–¿Alguna solució per al cine?
–No ho sé. El tancament d’Alta Films 
em va fer venir plorera. Enrique Gon-
zález Macho és qui més ha fet pels ci-
neastes petits. H 

Festival d’estiu de Barcelona 

Cayetana Guillén Cuervo, a Barcelona. «El teatre és la faceta que més m’agrada», diu l’actriu, escriptora i presentadora.

MÓNICA TUDELA

«Jo també 
he patit algun 
desamor, com 
tothom. La calma 
arriba amb 
un nou amor»

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

‘Espai vital’, 
deliciós   
homenatge
a Buster 
Keaton 

I. F. 
BARCELONA

L’esperit de Buster Keaton i una 
nina rebel es veuran les cares, des 
d’avui fins diumenge, al Teatre 
Lliure. El pioner de l’slapstick i la 
comèdia física, geni del cine mut 
en blanc i negre, ha inspirat Espai 
vital (Lebesnraum), un deliciós 
exercici de teatre físic, humor, 
mim, màgia, surrealisme, dansa 
i acrobàcies firmat per Jakop Ahl-
bom, director i actor suec esta-
blert a Holanda. 
 «Encara em sorprèn el que feia 
Keaton sense la tecnologia 
d’avui», diu Ahlbom, celebrat il-
lusionista del teatre físic que ha 
portat l’estètica i la màgia del seu 
ídol a un muntatge que, sense ar-
ticular paraula, ha captivat les 
platees. 

 L’escenografia –plena de sor-
preses– recrea l’habitació del curt 
de Keaton L’espantaocells. Dos ho-
mes –el mateix Ahlbom i Reinier 
Schimmel– que viuen sols deci-
deixen, com Geppetto (el pare de 
Pinotxo), construir una dona que 
els resolgui les àrdues tasques de 
la llar. Però ja amb vida, la criada 
(Silke Hundertmark) no es con-
forma a passar el pal de fregar. Els 
ha sortit rebel i les tensions escla-
ten. Tres són multitud.
 El piano que solia acompa-
nyar les creacions de Keaton és 
substituït aquí pel pop rock alter-
natiu d’Alamo Race Track, dos 
músics que s’integren en un de-
corat per on salten, cauen, apa-
reixen i desapareixen els actors. 
Al festival Grec de les androides 
–reals com la de Tres germanes o si-
mulades com la magnífica Kaori 
Ito de Plexus– s’hi suma una nova 
criatura mecànica. A Hun-
dertmark, la magnífica actriu 
darrere de la robòtica Colombi-
na, li han plogut els premis. És de 
carn i ossos però sembla de fusta, 
han dit. H

L’obra captiva  
amb un teatre 
físic surrealista, 
màgic i 
acrobàtic


