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Els Grans 
del Gospel 
amplia el 
seu radi 
d’acció

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Els Grans del Gospel arribarà el 
pròxim desembre a la seva 16a 
edició. El festival se sap «ja con-
solidat», constata el seu director, 
Iñaki Martí (soci director de la 
promotora The Project). I amplia 
la seva programació més enllà de 
Catalunya i Andorra, amb actu-
acions a Madrid, Galícia, Aragó, 
Astúries... «Llocs on el gospel no 
està tan arrelat –afegeix Martí–. 
Però creiem que si tenim un pro-
jecte més globalitzat i ferm a Es-
panya ens serà més fàcil trobar 
un patrocinador, fer un progra-
ma encara més ambiciós i buscar 
sinergies amb altres festivals eu-
ropeus».
 En el cartell s’inclouen qua-
tre formacions locals, com ara la 
Barcelona Gospel Choir, dirigi-
da per Manel Palencia. «Només 
fa  tres anys que existim. La nos-
tra proposta és fer un gospel con-
temporani i traslladar la passió re-
ligiosa típica del gènere a qualse-

vol tipus d’amor. Volem ser el cor 
més passional del sud d’Europa», 
afegeix, entre rialles. La seva actu-
ació precedirà un dels reclams del 
festival, el Georgia Mass Choir (dia 
17, a l’Auditori), que tornarà amb 
el mateix espectacle del 2013, 
l’exitós Whitney’s Happy Days. El 
bon moment que viu el gospel a 
Catalunya és evident: «Hi ha 1.200 
corals, 200 de les quals es dedi-
quen al gospel».
 Segons el director artístic d’Els 
Grans del Gospel, Luis Manjarrés, 
el cartell d’aquest any «no inclou 
gaires sorpreses». «És un gènere 
molt conservador i convencio-
nal, en el millor dels sentits, que 
atrau tres generacions i per man-
tenir-les cal apostar per cartes se-
gures».
 El tret de sortida tindrà lloc el 
dia 5 amb la Marlena Small & The 
Hallelujah Gospel Chorale a Es-
caldes Engordany (Andorra) i el 
Mississippi Mass Choir a l’Audito-
ri de Tenerife (el dia 12 la cita serà 
al Teatre Auditori de Sant Cugat 
i el 13, a Lleida). I destaca també 
la formació encarregada de tan-
car la mostra: el Soweto Gospel 
Choir (el dia 19 al Palau de la Mú-
sica i un dia després a l’Auditori 
Girona). H

festival en alça

Barcelona Gospel 
Choir compartirà 
l’escenari de 
l’Auditori amb el 
Geòrgia Mass Choir

JOAN CORTADELLAS

33 Lola Herrera i Héctor Alterio, ahir al Teatre Romea, on representaran ‘En el estanque dorado’ a partir del dia 25.

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Dos monstres de la interpretació per 
primera vegada junts en escena. Els di-
rigeix Magüi Mira a En el estanque dora-
do, que arriba el dia 25 al Romea.

–La història és coneguda per la pel·
lícula de Mark Rydell amb Henry Fon·
da i Katharine Hepburn. ¿Difereix molt 
l’obra?
–Héctor Alterio: Sí, l’autor, Ernest 
Thompson, mai va estar d’acord amb 
la pel·lícula. L’obra teatral és molt més 
profunda, incisiva i amb més sentit de 
l’humor. 
–Lola Herrera: Sí, Héctor dota el seu 
personatge, Norman, amb un humor 
amb tocs negres. Ell també té un hu-
mor molt peculiar i bo.

·Norman està obsessionat amb la 
mort. ¿I vostès?
–H. A.: No sóc tan pessimista. Deixo 
que la vida segueixi el seu curs, enca-
ra que és clar que hi penso, però no 
m’afecta. En les meves fantasies deli-
rants, imagino situacions de com re-
accionaria el meu entorn a la meva 
mort, però divertides.
·L. H.: Fa molts anys vaig haver d’anar 
a teràpia perquè li tenia pànic, m’hor-
roritzava. Ja ho vaig acceptar com un 
procés natural. A vegades fins i tot  
penses que és una situació de pau, de 
tranquil·litat, on s’acaba tot, es tan-
ca el cicle. 

–L’obra aborda el buit que per a cer·
tes persones arriba amb la jubilació. 
No és el seu cas. ¿No pensen abando·
nar mai l’ofici? 
–H. A.: Si tingués una jubilació folga-

da, però pensar que hauria de viure 
amb una miserable almoina... Men-
tre m’apanyi amb les cames i el cap, 
no penso jubilar-me. 

–Si els toqués la loteria, ¿ho deixari·
en? 
–H. A.: Jo crec que sí. Però m’ha de to-
car un bon tros. 
–L.H.: Jo no. Héctor té la vida molt or-
ganitzada i meravellosa, una parella 
estupenda de tota la vida, que jo no 
tinc. Jo a la meva feina he ofegat les 
meves carències d’altres coses. Tinc 
molt barrejat el teatre amb la vida i 
em resultaria difícil deixar-lo. Senti-
ria un buit estrany. El teatre és el meu 
refugi, és la meva gratificació, és on 
em trobo amb moltes coses que no he 
tingut.

–¿Creu que es va enamorar de les per·
sones equivocades? 
–L.H.: No la vaig encertar o no la van 
encertar mai. Però ja és una cosa llu-
nyana. En la soledat, entre cometes, 
he trobat moltes satisfaccions. Estic 
molt bé sola. Quan era més jove vaig 
passar èpoques de sentir aquesta ca-
rència, encara que he tingut les meves 
històries, els meus amors. Ara sé valo-
rar la soledat:  tanco la porta de casa 
meva i m’encanta. No necessito dema-
nar permís per a res. El plural el vaig 
deixar fa mil anys, m’hauria agradat 
tenir-lo,però la meva vida ha estat en 
singular.  

–Té els seus dos fills.
–L.H.: Sí, i els adoro, però no vull ser 
una càrrega. Han de viure. 

–Vostè sí, senyor Alterio, com el matri·

moni de l’obra, fa mig segle que està 
amb la seva dona. ¿Quin és el secret?
–Respectar la llibertat de cadascú, no 
tenir un lligam. Cada u fa la seva vida 
dins la comprensió, l’acceptació i el 
passar-ho bé.
–L. H.: Jo també crec en la parella, en-
cara que no m’hagin sortit bé les co-
ses. És un equilibri en la vida, en bo-
nes condicions, és clar. Quan es manté 
l’essencial, el respecte i la confiança, 
és un invent meravellós. Per crear una 
família, millor dos. Els fills els necessi-
ten tots dos.  

–L’obra incideix en pares que no co·
neixen bé els fills. ¿És el seu cas? 
–L:H: Dels fills mai ho saps tot, però 
és normal. Jo estimava els meus pa-
res i els tenia molta confiança, però 
moltes coses les comparteixes amb al-
tra gent. 

–Els seus fills [Ernesto i Malena Alte·
rio, i Natalia Dicenta] han seguit la se·
va professió. ¿Contents?
–H. A.: Jo no ho volia. A mi em va re-
sultar molt traumàtic treballar des 
de molt petit. Fill d’immigrants itali-
ans, vaig ser l’únic sosteniment d’una 
mare viuda. No vaig poder estudiar i 
m’hauria agradat ser músic, científic, 
coses inabastables a la meva època. 
Vaig voler que els meus fills tingues-
sin una formació més sòlida. Van anar 
a la universitat, i després, quan van de-
cidir ser actors, ja no vaig tenir més re-
mei que acceptar-ho. Però vaig tenir 
sort, els va anar bé i són bona gent. 
–L. H.: A mi em va semblar bé que la 
Natàlia es dediqués a això, sempre 
s’ha preparat i és culta. L’important 
és que facin allò que els agrada.  H

«L’obra té més humor i és més 
profunda que la pel·lícula»

«En el teatre he 
ofegat les carències 
d’altres coses. 
És el meu refugi, 
no el vull deixar» 
[Lola Herrera] 

LOLA HERRERA I HÉCTOR ALTERIO  Actors d’‘En el estanque dorado’

«Per a la llarga 
vida en parella cal 
respectar la llibertat 
de cadascú, no 
tenir un lligam» 
[Héctor Alterio]


