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33 Helena Miquel, en una paret lateral de l’escenari del Tantarantana.
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Coaching és un thriller teatral amb ai-
res de comèdia sobre unes primàries 
en un partit. Àngel Amazares, el seu 
autor, director i un dels intèrprets, 
diu que el va inspirar el pols Rubalca-
ba-Chacón. Però només això. No hi ha 
referents immediats en aquest debat 
muntat com un reality en el qual cada 
candidat té el seu coach. Un d’aquests 
assessors és Helena Miquel. La veu de 
Delafé y Las Flores Azules i d’Élena de-
buta al teatre amb aquesta obra que 
ofereix el Tantarantana.

–La primera pregunta és òbvia. ¿Com 
va aterrar a Coaching?
–Vaig fer un curt, El crimen desorganiza-
do, en què vaig coincidir amb Àngel, 
que acabava d’escriure l’obra. «Crec 
que hi ha un personatge que encai-
xa amb tu», em va dir. Un any després 
vam fer la primera lectura.

–¿No s’ho va pensar dues vegades?
–És un món que m’atrau moltíssim. 
Quan se’m posa davant una oportu-
nitat com aquesta em costa molt dir 
que no.

–¿Té alguna formació en el món de la 
interpretació?
–Sóc autodidacta. Treballo molt amb 
la intuïció. Als 14 anys vaig estudiar 
un any en una escola de teatre. No vaig 
poder seguir perquè no hi havia nin-
gú de la meva edat i no es podia for-

mar un grup. I no tenia recursos per 
anar a una altra escola. Però la vida, 
amb les seves voltes, m’ha portat curi-
osament al mateix punt.

–Sí que ha fet dues pel·lícules i fins i 
tot va ser precandidata al Goya d’ac-
triu revelació per No habrá paz para 
los malvados. ¿Li ha servit?
–El cine et dóna el coixí d’estudiar un 
personatge, la metodologia. Però per 
estar a sobre d’un escenari m’ajuden 
també les actuacions en directe. És la 
suma de les dues coses.

–Encara que siguin escenaris i públics 
molt diferents.
–El que puc dir és que amb el teatre 
vaig entrar en un punt de concentra-
ció en què no era conscient que hi ha-
via 350 persones el dia de la preestre-
na a Cornellà. La música és diferent. 
He fet tants concerts que ja tinc per 
la mà els mecanismes. Ni penso en el 
que faig.

–¿En quines situacions, per exem-
ple?
–Sóc capaç de fixar-me en algú del pú-
blic, fer-li l’ullet o somriure. El regis-
tre de cantant et permet fer aquests 
gestos. No deixo mai de ser jo interac-
tuant amb el públic, no interpreto un 
personatge.

-¿Ja sent el verí del teatre?
–M’està enganxant. La prova de foc 
era la preestrena. No sabia com em 

sentiria els 15 minuts abans de sortir. 
I no. Estava bastant bé, gairebé eufòri-
ca. Amb els nervis que pots controlar.

–I més al costat d’intèrprets amb tanta 
escena com Roser Batalla, Ferran La-
hoz o Carles Arquimbau... 
–M’han orientat per agafar segure-
tat. Hi ha moments en què pateixes 
per si no estàs a l’altura en una cosa 
que no has fet mai. Àngel, com a direc-
tor, m’ha donat molts instruments 
per treballar. He vist que el teatre és 
la mínima expressió; s’ha de contro-
lar molt el gest.

–Periodista als seus inicis, cantant, 
actriu de cine i de teatre... ¿Vol tocar 
totes les tecles?

«Quan canto no deixo mai de 
ser jo, no faig un personatge»

«Tinc la meva 
carrera musical 
molt consolidada, 
és cert, però 
potser encara estic 
buscant el meu lloc»

HELENA MIQUEL  Veu de Delafé y Las Flores Azules, debuta al teatre

–Tinc la meva carrera musical conso-
lidada, és cert, però potser encara es-
tic buscant el meu lloc. Vaig estudiar 
Comunicació Audiovisual i vaig estar 
anys treballant de periodista i ho com-
paginava amb els grups, fins que la 
música va començar a anar molt bé.

–A l’obra és una coach. ¿N’ha tingut 
alguna vegada algun?
–Sí, per preparar el càsting d’una sèrie 
de televisió. Havia d’improvisar molt 
a partir d’unes pautes. Era molt com-
plicat i molt precipitat. No em van 
agafar. H

VERSIÓ LÚCIDA I AGREDOLÇA DEL CONTE DE SAINT-EXUPÉRY

«L’essencial és invisible als ulls», 
va deixar escrit Antoine de Saint-
Exupéry en el tercer llibre més lle-
git de la història, després de La Bí-
blia i El capital. «L’essencial és l’és-
ser. El que està al darrere de tot el 
que som. No és matèric, tangible, 
és esperit», sentencia José Luis Gó-
mez. L’actor, director de La Aba-
día de Madrid i que acaba d’estre-
nar  butaca –única com a actor– de 
la Real Academia Española, recala 
avui al Teatre Lliure de Gràcia re-
encarnat en un petit príncep gran 
i alcohòlic que emprèn el seu úl-
tim viatge cap a la mort. L’acom-
panya l’actriu Inma Nieto, que es 

desdobla en aviador, rosa, rei, serp... 
Una versió del director Roberto Ciu-
lli en què, apunta Gómez, apareix 
«transvestida, ficada entre línies», la 
història real de l’autor. Saint-Exupé-
ry va escriure el conte en l’exili dels 
EUA afectat «per la tragèdia de la se-
va França envaïda i pel seu desastre 
matrimonial». A l’obra, l’envellit per-
sonatge viatja «a la recerca dels er-
rors de la seva vida i al retrobament 
de l’amor desaprofitat». 
 Gómez també passa revista a les 
seves equivocacions. «Amb els anys 
vas revisant l’existència humana, i 
veus allò que hauries d’haver fet 
d’una altra manera, però no ho vas 
saber fer. Jo crec que no he errat 
intencionadament. Si he fet el mal 
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a algú és perquè no ho sabia. Però 
tot ésser humà ha de plantejar-se 
les conseqüències dels seus actes. 
Forma part del procés de construc-
ció que és la vida».
  En aquest procés el dolor es con-
verteix en «ingredient fonamen-
tal». S’ha d’assumir el patiment, i 
en aquest punt reprèn la grandiosi-

tat de la proposta de Crist. «Aques-
ta voluntat de patiment és un sím-
bol grandiós», recorda un home a 
qui constantment «l’envolta l’ansi-
etat del sentit» de la vida. ¿Qui sóc? 
¿Quina raó té el nostre curt pas per 
la Terra?, es pregunta de nit i de dia. 
«Si això és ser religiós, ho sóc». L’ex-
periència religiosa és clau per a l’és-

ser humà, ho ha estat sempre, re-
corda. 
 L’acadèmic adorna la seva par-
la de poesia. «Som alès preciosos 
que apareixen a la Terra», diu alho-
ra que lamenta aquests temps en 
què les relacions humanes s’han 
«monitoritzat» i s’han tornat «uti-
litàries». Obres com El petit príncep 
ens poden ensenyar el bon camí. 
«El teatre proporciona unes im-
pressions molt profundes. Són les 
impressions les que ens constitu-
eixen, van formant el nostre interi-
or, i en aquesta obra hi ha impres-
sions valuoses». 
 Cal comptar amb els errors dels 
polítics, assumeix el director de La 
Abadía, teatre que sense alliberar-
se de les «inquietuds del sector» ha 
sabut, amb l’accent a la paraula, 
ser un referent en el país. Però par-
lant de llengua, «instrument fona-
mental» de la nostra espècie, Gó-
mez és contundent: «La cultura de 
masses és molt empobridora amb 
la llengua. El llenguatge s’ha em-
pobrit molt, cosa que també im-
plica un deteriorament neuronal.  
L’ésser humà ja no és capaç d’ex-
pressar amb matisos i qualitats el 
que sent i percep».  H

33 Un home de paraula 8 Gómez, ahir al Lliure de Gràcia.

ALBERT BERTRAN

Un acadèmic
al Teatre Lliure
José Luis Gómez, únic actor membre de la Real 
Academia Española, protagonitza ‘El principito’


