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EL NOU TREBALL DEL GUANYADOR EL 2012

integritat artística el treball dels 
actors i les actrius i el meu pro-
pi anhel personal per estrenar la 
pel·lícula al meu país», assegura-
va ahir el sud-coreà després que, 
a instàncies de la censura del Go-
vern de Seül, es veiés obligat a ta-
llar algunes de les escenes de la 
pel·lícula per poder-la estrenar al 
seu país. Amb tot això no només 
va atraure a les sales els seus com-
patriotes, tradicionalment indi-
ferents al seu cine, sinó que tam-
bé ha convertit Moebius en un dels 
esdeveniments d’aquest festival 
malgrat que, obviat tot el seu catà-
leg d’atrocitats –projectades aquí 
a Venècia en la seva gloriosa tota-
litat–, torna a demostrar les man-
cances artístiques del seu creador, 
i fa encara més incomprensible 
l’amor incondicional que aquest 
certamen li tributa. H

ri de highlights de diverses de les se-
ves pel·lícules prèvies té un signifi-
cat: segons ha assegurat, Moebius és 
una versió moderna d’una tragèdia 
grega, en la qual el cos i la ment d’un 
adolescent es veuen deformats pels 
pecats dels seus pares. 
 No obstant, tant aquesta descrip-
ció com la moral de la pel·lícula, sub-
til com un cop de martell al cap –es-
sencialment, que el desig sexual no-
més proporciona dolor i patiment–, 
tornen a ser la mera coartada del ci-
neasta per escandalitzar el públic. Es-
sencialment, a això s’ha dedicat des 
que l’any 2000 va presentar en aquest 
mateix festival La isla, que mostrava 
una noia amputant-se els genitals 
amb uns hams. L’estratègia sens dub-
te li funciona.
 «Em vaig sentir molt trist però va 
resultar una decisió inevitable, per-
què no podia enterrar sota la meva 

RICARD CUGAT

33 Natalia Millán, ahir a Barcelona.

JOSÉ CARLOS SORRIBES
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Darrere d’una cara molt popular 
com el de Natalia Millán, per sèries 
com El súper, Un paso adelante, El inter-
nado o Amar en tiempos revueltos, s’hi 
amaga una llarga i polifacètica car-
rera teatral. I amb l’últim repte de 
ser la Carmen Sotillo de Cinco horas 
con Mario, de Miguel Delibes. L’actriu 
madrilenya fa tres anys que recita el 
monòleg que va canviar la vida de Lo-
la Herrera. Pròxima parada, el Goya. 
Des d’avui fins l’11 d’octubre.

–¿Com va reaccionar davant la tru-
cada del productor José Sámano?
–No m’ho vaig pensar. Sóc devota 
de Delibes i em va tocar la loteria. 
Després de penjar vaig trucar a Lola. 
D’alguna manera li havia de dema-
nar permís i consells.

–¿Què li va dir?
–És una gran companya i hi havia 
treballat a Un paso adelante. M’en-
frontava a un treball demolidor i em 
va dir un simple i essencial: «Confia 
en el text; hi és tot». T’has d’abando-
nar i deixar-te portar. Es tracta que el 
verb de Delibes flueixi a través teu.

–¿En va repassar el treball en vídeos?
–Havia vist l’obra uns anys abans i 
vaig pensar: «¡Déu meu! Si jo pogués 
fer aquest personatge...». Però crec 
que repassar el treball d’un altre in-
tèrpret no s’ha de fer mai, perquè ets 
tu qui ha d’abordar el personatge.

–Sí que va tenir amb Josefina Molina 
la mateixa directora que Lola.
–Penso que aquesta obra ha de ser 
dirigida per una dona. I les persones 
que més saben de Cinco horas con Ma-
rio són Josefina Molina, José Sámano 
i Lola Herrera. Amb aquest llegat era 
complicat fer-ho malament.

–Cinco horas con Mario és un retrat 
de l’Espanya de finals dels 60. ¿Creu 
que, tants anys després, encara res-
sona alguna de les seves denúncies? 
–Hi ha més similituds de les que cre-
iem. La més extrema és una situa-
ció que arrenca una rialla del públic 
amb unes frases racistes. En aquell 
moment veus com l’escenari fa la 
funció de mirall deformant; ens en 
riem de nosaltres.

–La fama li ha arribat amb la tele però 
els inicis van ser molt diferents.
–Vaig començar d’actriu vinculada 
a la dansa i la música. El que em va 
moure a dedicar-m’hi va ser el musi-
cal All that jazz i Bob Fosse.

–I es va atrevir amb els papers de 
Liza Minnelli i Catherine Zeta-Jones 
a Cabaret i Chicago. Sembla que no 
l’espanten els grans reptes.

–Mai es pot deixar res per por del fra-
càs. I amb clàssics i musicals sempre 
estàs exposada a les comparacions. 
M’agrada que en els meus treballs 
m’hagin precedit grans actrius; és 
un estímul.

–¿Confia que obres com aquesta 
l’ajudin a ser coneguda no sols per 
ser una gran intèrpret de sèries?
–Jo sóc a casa meva quan pujo a l’es-
cenari i no em venia gens de gust 
fer televisió, però si no en fas estàs 
a l’ombra. Va ser una decisió prag-
màtica al formar una família. Tinc 
el convenciment que des del sofà es 
porta gent al teatre. Hem tingut pú-
blic d’altres països perquè coneixen 
sèries com El internado.

–Per cert, a la tele no només ha fet 
sèries. També programes alimenta-
ris com ¡Mira quién salta!
–Durant anys vaig tenir la sort de po-
der triar. Ara no m’atreveixo a dir 
que no pràcticament a res. H

«No em venia 
de gust fer tele, 
però si no en fas 
estàs a l’ombra. 
Va ser una decisió 
pragmàtica»

«Sóc a casa meva quan 
trepitjo un escenari»
NATALIA MILLÁN  Actriu, estrena ‘Cinco horas con Mario’ al Goya


