
Marsillach, José Tamayo i Jaime Chávarri. El que no
és tan conegut de la biografia d’aquesta actriu amb
molt d’ofici és que va viure durant uns anys de la seva
adolescència a Llagostera (Gironès), i va actuar amb
els Amics del Teatre del Casino en la representació de
La Pepa maca, un melodrama de Cecília A. Mantúa
que homenatja la dona marinera catalana.

Quan Sílvia Marsó va
fer ‘La Pepa maca’

L’APUNT

Joan Ventura

Sílvia Marsó és una actriu i cantant que ha triomfat en
el teatre, el cinema i la televisió. Tot i haver nascut a
Barcelona (el 8 de març vinent entrarà a la cinquante-
na), ha desenvolupat la majoria de la seva carrera a
Madrid, i en el camp teatral ha treballat amb directors
tan reconeguts com Miguel Narros –aquesta Yerma
és una de les darreres obres que va dirigir–, Adolfo
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elona

aquella dona ideada per
Federico García Lorca que
voldria tenir un fill però el
seu marit no ho vol. Aques-
ta discussió despertarà
gelosia, i una bogeria que
durà a la tragèdia. És un
text d’un jove Federico
García Lorca que va estre-
nar Margarida Xirgu,
aquest any en farà 80.

Per Marsó és un valor
afegit presentar una Yer-
ma que també han fet Xir-
gu o, als setanta, Núria Es-

pert: tres primeres actri-
us en un text del granadí.
Narros també hi va incor-
porar la música d’Enrique
Morente, que es canta en
directe per Soleá Moren-
te. Tot un homenatge.
Marsó, una actriu barcelo-
nina resident de fa anys a
Madrid, no tornava a Bar-
celona des del 2007, quan
va representar fugissera-
ment Tres versiones de la
vida, de Yasmina Reza, al
Teatre Apolo. ■

L’actriu catalana Sílvia
Marsó actua a Barcelona,
després de 7 anys a
Madrid ■ LUIS MALIBRAN

“Qui millor que Lluís Pas-
qual per dirigir la Joven
Compañía de Teatro Clási-
co: el que importa és el ta-
lent, deia rotundament
l’actriu Nuria Gallardo di-
mecres al Lliure de Gràcia.
I sí, ahir es va estrenar El
caballero de Olmedo al
Teatro Pavón de Madrid,
un muntatge amb Pas-
qual de director i que
completa el repartiment
amb els membres de La
Kompanyia del Lliure.
També és molt recent la
presència de Tierra de na-
die (‘Terra de ningú’, del
TNC) al Teatro Español de
Madrid. Es van exhaurir
les entrades dies abans de
tancar temporada i van
tenir un resultat de críti-
ca i ocupació excel·lent.

El director, Mariano
Barroso, no vol entrar en
si hi ha més concentració
de producció castellana a
Barcelona o no: “Ens ne-
cessitem absolutament”,
diu. I reivindica que “no es
coli el conflicte que impe-
deixi la cultura” entre la
professió. En aquest sen-
tit, no es va poder des-
marcar de la polèmica en-
tre Catalunya i l’Estat es-
panyol sobre la reivindi-
cació del dret a decidir
(que no vetava).

Jordi González, direc-
tiu de Focus, insisteix que
la coincidència de progra-
mació castellana al cartell
de Barcelona i la d’especta-
cles de producció catalana
a Madrid és “conjuntural”.
De fet, l’empresa Focus
disposa des de fa anys
d’un teatre a Madrid, La

Latina, on acostuma a
traslladar les seves pro-
duccions en castellà. Per
González, cada cop serà
més habitual la coproduc-
ció entre empreses de Ma-
drid i de Barcelona, per-
què els nous productors
entenen que els beneficia,

perquè compten amb dos
mercats potents (i amb sa-
les còmplices per fer tem-
porada a cada capital).

Mariano Barroso admet
que és més fàcil el traspàs
d’un espectacle de Barce-
lona a Madrid, “gràcies al
bilingüisme”. Efectiva-
ment, (amb comptades
excepcions com el Tirant
lo Blanc) les produccions
arriben a l’Estat espanyol
un cop s’ha fet la correspo-
nent traducció al castellà.
No era aquesta la situació
en el primer Lliure, que es
reivindicava la llengua i es
programaven els especta-
cles del Teatre Lliure a la
Sala Olimpia amb sobretí-
tols (Miguel del Arco con-
fessava que va adquirir la
col·lecció del Digui, digui
al Blanquerna de Madrid,

després d’assistir a una
funció del Lliure). De fet,
Del Arco suposa una ex-
cepció: perquè el director
s’ha atrevit a signar una
producció en català, un fet
avui quasi insòlit. Afortu-
nadament, Un enemic del
poble prorroga funcions
fins al 22 de febrer.

Abans de Madrid, arri-
baven els grans musicals.
Ara les firmes madrile-
nyes temen presentar
temporades a Barcelona,
perquè no hi ha prou pú-
blic per assumir el risc de
gira (sobretot arran del
21% de l’IVA). Ara vénen
produccions amb menys
risc però que mouran la
balança cap a un cartell
més castellà a Barcelona,
tot i que el talent sigui
d’anada i de tornada. ■

Moltes produccions i artistes catalans apareixen a
la cartellera de Madrid, tot i que traduïts al castellà

El talent ‘germà’
viatja en TAV
J.B.
BARCELONA

Actors de La Kompanyia del Lliure presenten ‘El caballero de Olmedo’ a Madrid ■ ROS RIBAS

El talent fa un
viatge d’anada i
de tornada, però
el resultat és
un cartell més
en castellà


