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Escenes
‘MORO COM A PAÍS’

Màrcia Cisteró defensa un 
colpidor monòleg sobre 
un món en descomposició. 
TNC, fins al 27 d’abril

‘LOSERS’

La prolífica Marta 
Buchaca s’engresca amb 
una comèdia romàntica. La 
Villarroel, fins al 29 de juny

BELÉN GINART

T’embarques en una obra molt 
coneguda. Què destacaries de 
l’adaptació, que per cert signa 
la teva mare, Sabine Dufrenoy?  
La novel·la, de l’Alexandre Du-
mas fill, va generar molta con-
trovèrsia entre l’aristocràcia 
francesa, i quan quatre anys 
després l’autor en va fer la ver-
sió teatral, la va edulcorar un 
pèl. A l’Hermann li va interessar 
més la nuesa i la cruesa que té la 
novel·la, tot i que s’ha mantin-
gut l’estructura de l’obra teatral.  

L’Hermann de què parles és 
l’Hermann Bonnín, el teu pa-
re, que dirigeix l’espectacle. 
Com és treballar amb ell? 
Per mi treballar amb el meu pa-
re no ha estat mai un extra, ho 
he viscut sempre amb molta na-
turalitat. Sempre hem treballat 
molt bé junts. Ens és molt fàcil 
entendre’ns, tenim un llenguat-
ge comú, entenc el que li passa 
pel cap quan et demana una co-
sa determinada en els assajos.  

No sembla un d’aquells direc-
tors que perden els nervis... 
No, ell dóna molta llibertat, 
molta confiança. Imagino que, 
com tots els directors, té el seu 
propi univers i és un univers 
molt concret: té una línia molt 
clara, molt poètica, i t’és molt fà-
cil entrar-hi. No parteix de la 
tortura, sinó del joc. I no ens 
hem d’oblidar d’això, els actors 
el que fem és jugar, tornar a ser 
nens per entrar en un món 
d’imaginació. 

¿Imposa fer un paper tan mí-
tic com la protagonista de La 
dama de les camèlies?  
La Marguerite Gautier és un 
personatge que qui més qui 
menys coneix, sigui per La Tra-
viata, sigui per l’obra de teatre 
o perquè hi ha moltes referèn-
cies dins del món del cinema, 
com per exemple a Moulin 
Rouge. Aquest caràcter univer-
sal fa que sigui un repte molt 
gran interpretar-lo. 

Quin viatge fa el personatge? 
En fa molts. És algú que ho ha 
viscut tot, que ha tingut una in-
fància dura i pobra, amb una 
mare que la maltractava, amb 
experiències que l’han forjat 
molt i l’han fet molt dura, pri-
mer per necessitat, i després per 
determinació, i que es relaciona 
amb l’alta societat. Fins que 
descobreix l’amor. Ella, que es 
pensava que ho havia viscut tot 
i que creia que estava feta per 
ser estimada, no per estimar, de 
cop coneix l’Armand i desco-
breix l’amor, la innocència, el 
fet de no controlar les seves 
emocions.  

“EL QUE FEM ELS ACTORS ÉS JUGAR, TORNAR A SER 
NENS PER ENTRAR EN UN MÓN D’IMAGINACIÓ”

ACTRIU, VA DEBUTAR DE BEN PETITA AL COSTAT DEL SEU PARE, HERMANN BONNÍN, PERÒ FINS ALS 18 ANYS NO VA DECIDIR 
QUE S’HI VOLIA DEDICAR. HA TREBALLAT PRINCIPALMENT EN TEATRE, PERÒ TAMBÉ TÉ PAPERS MEMORABLES AL CINEMA, 

COM EL DE LA PROTAGONISTA DE ‘TRES DIES AMB LA FAMÍLIA’. ARA ÉS ‘LA DAMA DE LES CAMÈLIES’ A LA SECA

Però també sap que la seva re-
lació no té futur.  
Sí, sap que la societat mai per-
metrà un amor així. Ho accepta 
i decideix deixar l’Armand. Hi 
renuncia perquè l’estima tant 
que no vol fer malbé el seu futur, 
el seu honor, la seva carrera. 
L’Armand no ho entén, no ho 
entendrà mai. I ella hi renuncia 
justament per amor.  

Com és el ritme de l’obra?  
Hem convertit una novel·la en 
una obra d’una hora i mitja. Això 
vol dir que tot passa molt de pres-
sa, que fas salts mortals a cada es-
cena. La Seca ha fet una aposta 
molt gran, arriscada i valenta. 
Trobo que és el moment de fer 
aquestes coses: una obra d’onze 
actors en què el més important si-
gui la paraula i l’emoció. 

És moment d’arriscar? 
Crec que és l’única manera de 
conservar el nostre patrimoni, 
i és lluitar pel que creus. Brossa 
deia que en temps de crisi el pri-
mer que se’n ressent és la cultu-
ra. És el moment de lluitar per 
aquesta cultura, de donar-li su-
port. Tornem a l’essència: de ve-
gades no calen grans mitjans 
per explicar certes coses. 

En cinema has fet un bon gra-
pat de petits papers i algun de 
sonat com a protagonista, pe-
rò sempre tornes al teatre. 
Què t’hi enganxa?  
El teatre té un procés que per a 
mi és màgic. Et passes un mes, 
com a molt dos, construint dia 
a dia. No construeixes sol, i no-
tes com l’embrió va creixent. El 
cine m’encanta i et dóna altres 
coses, com el primer pla o altres 
eines per explicar una història. 
Però jo sempre he estat més vin-
culada al teatre. El procés i la in-
certesa del directe tenen alguna 
cosa addictiva.  

La feina et va portar a viure 
dos anys a Madrid.  
Hi vaig anar a fer una obra al Te-
atro de la Abadía, i després em 
va sortir una sèrie i hi vaig estar 
dos anys. M’agrada molt Ma-
drid, però sempre que hi vaig ha 
de ser perquè hi tinc una feina.  

No t’hi tornaries a instal·lar?  
La casa la tinc aquí, i a més Ma-
drid és a només dues hores i 
mitja en AVE: a un actor de Bar-
celona no li cal necessàriament 
instal·lar-s’hi. I en cas de fer una 
aposta per veure què passa, 
m’instal·laria a Londres, a París 
o a Nova York.

NAUSICAA BONNÍN

RUTH MARIGOT

‘LA DAMA DE LES CAMÈLIES’
LA SECA - ESPAI BROSSA  
FLASSADERS, 40 (BARCELONA) 
Del 30 d’abril a l’1 de junyRUTH MARIGOT


