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S. HAWKING  FORATS NEGRES  ‘THE HOLE’

per Carme Tierz
fotos per Cesar Lucadamo

Animal escènic
encara s’emociona quan recorda el dia que va pu-
jar per primer cop a un escenari. Tenia set anys i, en 
veure’s tota sola davant del públic que omplia el Teatre 
Municipal de Girona, se li van entelar els ulls, però no 
per por ni per vergonya, sinó perquè va sentir una gran 
il·lusió. Aquell dia, segurament, Marta Ribera va desco-
brir la seva passió: sortir a escena, donar-se al públic, 
transformar-se en un personatge enèrgic, lliure, que 
tanca les seves inseguretats amb pany i clau. “El teatre 
és la meva vida”, reconeix, tot i la severa disciplina que 
s’imposa per mantenir el cos i la veu en plena forma: en-
trenament constant, agenda estricta... el que calgui, a fi 
de respondre a les exigències de la professió. El premi 
compensa tot l’esforç.

La Marta és treballadora, molt. Diu que té un esperit de 
sacrifici que s’està perdent, potser perquè ara hi ha més 
oportunitats per a artistes com ella, actrius, ballarines i 
cantants. La situació era molt diferent a començaments 
dels 90, quan de càstings per a musicals n’hi havia ben 
pocs, i els altres semblaven barrats als actors i actrius 
formats en aquest gènere. “M’encantaria fer teatre de 
text, interpretar papers dramàtics, però vivim en un 
món d’etiquetes i és molt difícil canviar de registre”, co-
menta. Encara gràcies que, avui dia, l’horitzó és un altre i 
els intèrprets de musical s’han guanyat (a la fi) el respec-
te d’un sector que, vint anys enrere, se’ls mirava amb un 
punt de condescendència.

Però ja entrats els 90, Ribera va haver de marxar a la 
Gran Vía de Madrid, l’avinguda que des de fa quinze 
anys concentra la cartellera musical de la ciutat, per po-
der explotar el seu talent. Sovint de la mà del productor 
Luis Ramírez, va interpretar musicals mítics (Annie, 
2000; Hermanos de sangre, 2002) i d’altres encara jo-
ves (Jekyll&Hyde, 2001); va assajar a París amb Jérôme 

Savary (El Quijote contra el Ángel Azul, 2008), i va deixar 
passar l’ocasió de canviar la Gran Vía pel Boulevard de 
Clichy. Amb els seus dots podria haver arribat a estrella 
internacional, però la intuïció li va dir que no era el mo-
ment de fer carrera fora i s’hi va quedar.

I ara, després de dues dècades a les taules, tothom hau-
ria d’haver-se adonat que, més enllà d’un físic rotund i 
una veu formidable, Marta Ribera és una actriu de cap a 
peus. Ho certifiquen l’Anita de West Side Story (1996), la 
Rizzo de Grease (1998) o, més recentment, Sally Bowles 
(Cabaret, 2006), la Dama del Llac (Spamalot, 2008) i 
Velma Kelly (Chicago, 2010), criatures indomables que 
Ribera va aconseguir dominar. L’última és la María del 
Mar de The hole 2 (en cartell al Teatre Coliseum), una 
gran vedet a qui un fetiller havia convertit en rata... El 
rosegador de The hole 2 és més espavilat que la rateta 
que escombrava l’escaleta que Marta Ribera va encarnar 
en el seu debut teatral, a Girona; per contra, quan s’ence-
nen els llums, l’actriu torna a ser la nena que s’il·lusiona 
cantant i ballant, fent créixer el seu personatge. Actuant. 
Sentint-se un animal escènic. r  

‘EL INTÉRPRETE’ 
Quan es tanqui el forat 

de The hole 2, l’escenari 
del Teatre Coliseum 
(13, 14 i 15 de febrer) 

acollirà una altra 
bèstia escènica: Asier 

Etxeandía. Cantant, 
actor, cantactor, croo-

ner postmodern... en 
definitiva, un intèrpret 
que va descobrir el seu 
talent com a mestre de 
cerimònies de Cabaret 
i que ara ens convida a 
tota una experiència a 
mig camí entre el con-

cert i el monòleg.
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La cartellera  
teatral de Barcelona 
acull un ‘forat’ que 
té poc a veure amb 

els forats negres 
teoritzats per 

Hawking: ‘The hole 
2’, protagonitzat entre 

d’altres per Marta 
Ribera i que és pura 
fantasia cabaretera


