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Teresa de la Torre deambulant pels carrers del Raval com ho feia la Monyos, el mític personatge barceloní que encarna

TERESADELATORRE,
ACTRIU ICANTANT

T
an popular va ser
que encara perviu la
frase: “Etsmés famo-
sa que la Monyos”.
Aquell personatge

erràtic que maquillat de cirera i
amb flors al cabell passejava el
seu dolor pels carrers d’una Bar-
celona entre segles, és avui
Teresa de la Torre al teatre del
Raval. El musical recupera la pe-
ripècia vital d’aquest símbol de la
Rambla en Teresa que anava per
a metge i tot i acabar la carrera,
va canviar les anàlisis clíniques
per la interpretació. Va estudiar
al Conservatori Superior de Bar-
celona i va ampliar la formació a
l’Escola d’Òpera de Barcelona i
amb Jerzy Artysz a Varsòvia.

Què sabia vostè de la Mo-
nyos abans d’interpretar-la?
Doncs sabia el mateix que tot-
hom. Que era un personatge
histriònic que vestia de manera
estrambòtica, excessiva, des-
pistada i boja. Que passejava per

la Rambla amunt i avall.
Què s’han inventat sobre la

seva llegenda?
M’han arribat dues versions. La
primera, que en una distracció la
seva filla va morir atropellada
per un cotxe de cavalls. La nena
es deia Mariona, com la meva fi-
lla, i preparant el paper vaig patir
molt posant-me a la seva pell. La
segona, que va quedar embarassa-
da sent soltera i li van robar el
nen, la tesi de la pel·lícula de Mi-
reia Ros.

Una desgràcia per tota la vi-
da, en aquella època.
Sí, per això el més difícil de
l’obra és que, en un segon, passes
de somriure amb aquesta dona
naïf d’innocència estranya, que
canta cuplets murris, a plorar

amb una tristesa infinita. Aques-
ta és l’enorme culpabilitat que ar-
rossega.

Quan triga amaquillar-se i fi-
car-se a la seva pell?
Buff, molt. L’única cosa bona és
que com que es pintava en excés
és igual si et passes. Gairebé està
prohibit fer-ho bé. I he d’anar re-
fent el maquillatge quatre o cinc
vegades, durant la funció, perquè
quan ploro és esperpèntic.

Una mica Frégoli.
Totalment. A la gent li atreuen
els personatges amb moviment,
amb arestes, enfeinats, múltiples.

I els morbosos, basats en ca-
sos reals, comhova ser LaVam-
pira del Raval. Per què?
Perquè en ells veuen l’efecte de
la bogeria. Algunes de les perso-
nes que vénen a veure l’obra se
sorprenen, esperen una cosamés
alegre, perquè només coneixien
aquesta cara frívola de la Mo-
nyos. Aquí descobreixen que era
la conseqüència d’una desgràcia.

No tot bon actor sap cantar. I
al contrari. Què resulta pitjor?
Jo ara diré alguna cosa i... potser
algú se’m llançarà la jugular. Per
a ser bon actor o cantant necessi-
tes formació. Però segons el ni-
vell d’exigència de la partitura, si
no ets bon cantant, tècnicament,
no pots superar-ho encara que si-
guismolt bon actor. El falla la tes-
situra o no hi arribes.

Ha treballat en espectacles
musicals que han quedat en la
memòria del públic, de Swee-
ney Tood a Mar i cel. Quin re-
cord en té?
Que si tu poses tota la teva hones-
tedat, el teu cor i la teva veritat,
supleixes qualsevol contratemps.
Jo vaig començar en la interpre-
tació perquè no volia ser la can-
tant estàtica, la diva que recolza
la mà damunt del piano. Això ja
ho tenia clar des que estudiava i
cantava Schubert o Schuman.
Una vegada, a Alemanya, cantava
davant el meu faristol quan algú
em va preguntar “tu ets actriu,
oi?” Va sortir sol.

Afinal de carrerano li vanvo-
ler donar el premi d’honor.
Un del tribunal va dir: “no po-
dem, perquè aquesta manera de
cantar Schuman amb tanta ex-

NÚRIA ESCUR

l’entrevista

“Vaig començar com a
actriu perquè no volia
ser cantant estàtica, la
diva que recolza la mà
damunt el piano...”

“Nocalun
helicòpter
enescenaper
emocionar”
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Teresa de la Torre
s’ha ficat dins de la
Monyos. El popular
personatge va néixer
el 1851 i es deia, en
realitat. Dolors Bone-
lla i Alcázar. Veïna
del barri xinès, criada
i cosidora, expliquen
que va embogir en
perdre una filla sota
un carruatge. Des
d’aquell dia deambula-
va pels carrers, vesti-
da de manera estrafo-
lària, cantant i ador-
nant els seus cabells
amb flors de les para-
des de la Rambla.
Una altra llegenda

manté que va quedar
embarassada de l’he-
reu d’una noble famí-
lia barcelonina que
s’oposava a la relació.
En donar a llum el fill,
l’hi van arrabassar i
ella va perdre la raó.
Sigui com sigui,

quan la Monyos va
morir, el 1940, en un
asil on va ingressar
malalta, algú va pagar
un luxós enterrament
i dues corones. Potser
la família, penedida,
que li havia robat el
fill? Durant mesos la
seva tomba va estar
coberta amb flors fres-
ques que renovaven
les floristes de la Ram-
bla que van ser la se-
va família.

COSIR,
BOJA
D’AMOR

S
ol aparèixer una temp-
tativa de somriure al
rostre dels xefs amb
una llarga carrera a la

seva esquenaquan se’ls pregun-
ta sobre els temps en què en el
seu entorn les ordres es dona-
ven a crits i molts administra-
ven l’amenaça i la humiliació
amb tanta facilitat com la sal o
la farina. No és estrany que
molts d’ells no vegin com cari-
catures allunyades de la reali-
tat els personatges sinistres o
no els sonin a xinès les situa-
cions violentes que descriu Si-
monWroe a la seva novel·la, El
xef (Salamandra). Com el ma-
teix autor, que va oficiar als fo-
gons abans de ser periodista,
han conegut energúmens sem-
blants al protagonista, un tal
Bob capaç de provocar crema-
des als seus subordinats o casti-
gar-los tancant-los a la cambra
frigorífica.
Molts dels cuiners que avui

exerceixen han vist volar pae-
lles i plats. En certa ocasió en
què vaig preguntar sobre el

progrés d’un jove que es forma-
va a l’equip d’un prestigiós xef
barceloní, la resposta va ser di-
recta. “Progressa i, com diem
en l’argot, humilia bé”. A causa
de la cara d’esglai de l’interlo-
cutor, va venir l’aclariment:
“Vaja, que accepta bé les or-
dres i les esbroncades, una co-
sa important en una feina amb
moments de molta tensió”.
Ahir vaig preguntar a un al-

tre cuiner barceloní si el verb
humiliar se segueix conjugant
a les cuines. Amb el mateix
mig somriure de qui ha vist
esbroncades descomunals i
llançar estris pels aires, re-
cordava que no cal humiliar ni
en el negoci de la cuina ni en
cap altre. I que, per sort, la
vella escola de la por està des-
apareixent. A la cuina, va ex-
plicar, l’ordre, la disciplina i
sobretot la concentració són
indispensables. Però no la ve-
xació. I en algunes cases, va
confessar, els xefs han delegat
el paper de buldog als seus
segons.

Em va entusiasmar
aquest restaurant d’Osa-
ka que, com es pot veu-
re a la foto, té una plan-
xa rere la barra que per-
met que el xef i propie-
tari, Yoshifumi Mori,
cuini davant del comen-
sal. Ho fa tractant el
producte de forma impe-
cable i amb combinaci-
ons de sabors molt aro-
màtiques. Els plats que
elabora amb wagyu són
extraordinaris. Allà vaig
descobrir l’all negre,
ingredient que després
m’ha fascinat.

encarna fins a finals de gener
ÀLEX GARCIA

pressivitat, no ho fa ningú”. Voli-
enmés rigidesa, suposo,més pro-
tocol. Però, a veure, com cantes
aquest cicle meravellós, Amor i
vida de dona, sensemoure una ce-
lla? En l’emoció o el moment en
què renya la imatge del marit
–“com has pogut morir-te?”– no
pots estar com un marbre.

Després de tant concert de
música de cambra i com a solis-
ta en festivals de tot Europa, sa-
brà quin públic exigeix més.
El públic alemany és molt culte,
qualsevol població mitjana regis-
tra un nivell altíssim. Això ho no-
tes. Allà els agradava que els in-
terpretés peces de mestres cata-
lans, és curiós.

Vostè, que va participar a El
Mikado amb Dagoll Dagom,
que acaben de complir 40 anys,
què creu que devem a aquestes
formacions històriques?
Van ser l’inici delsmusicals en ca-
talà. Aquest punt d’inflexió, el
que ens va descobrir no té preu.
L’estil Mikado, a Anglaterra, ja el
coneixien. però aquí era una cosa
nova per a nosaltres. I l’esceno-
grafia, un deu.

Quants dels seus alumnes po-
den pagar-se obres de teatre?
Pobres! Això és un desastre!
M’expliquen, de vegades, que
aquestes entrades són el regal
d’aniversari o de Reis, un extra.
Cómcontinuaremalimentant cul-
turalment la gent jove si les entra-

des per veure Sister act estan a
cinquanta euros? És que per una
mica més, te’n vas a Londres i
veus l’original. A mi em van dir
que em presentés per fer d’una
d’aquestes monges de Sister act i
vaig pensar “mai, l’últim!”. No
m’hi veig gens.

Lesmacroproduccions li pro-
dueixen al·lèrgia, veig.
És un producte que m’incomoda,
no m’interessa. Una cosa és Cats,
que era innovador i esplèndid, El
rey León o Los miserables, que
darrere ve avalada per una histò-
ria potentíssima, però una altra
és un muntatge artificial, sense
ànima... Per què vull que aterri
un helicòpter en escena a Miss
Saigon? Ami, aquest efecte, me la
porta fluixa. No m’aporta res. No
fa falta per emocionar-te.

Ha vibrat més en aquestes
obres minimalistes, amb tot
just un faristol i una taula?
Doncs sí. Una de les coses de què
més he gaudit en la meva vida va
serHola Brecht. Consistia a reci-
tar unes poesies, només un bagul
a l’escenari, i cantar... En vaig gau-
dir com mai. Es va fer per cele-
brar el seu centenari (1898-1998)
i no el canvio per cap superpro-
ducció.

En quants idiomes canta?
Buenooo, cantar en molts, par-
lar-ne no tants! He cantat en ale-
many –i allà es creuen que el par-
lo– i en anglès, francès, italià, en
japonès i euskera. Recordo que
en una ocasió, a Bonn, estàvem
representant una obra anomena-
da Poemes d’una dona lionesa. Li-

onesa de Lió, de França. Doncs
un dels creadors es va entossudir
a dir-me que jo cantava, real-
ment, “en alemany amb accent
lionès”.

I va gravar un monogràfic
amb cançons de Kurt Weill.
Quina meravella d’home! Un
dels meus autors preferits.

Se’l va quedar Lotte Lenya.
Però ens va deixar la seva obra.
Aquesta aventura va començar
perquè un dia algú em va escoltar
cantant Gershwin i em va fitxar
per al projecte. Era l’aniversari
de la mort de Weill, que només
va viure cinquanta anys –entre el
1900 i 1950– i li vam muntar un
homenatge.

I per què el va titular Kama-
leònic Weill?
Perquè té una cosa que no té nin-
gú: la capacitat portentosa d’a-
daptar-se. Quan fa música ale-
manya és molt alemany, quan
emigra a París és rabiosament
francès, quan es trasllada aBroad-
way fa música tremendament
americana. El seu màxim somni,
deia, era “que un dia entri en un
taxi i el taxista taral·legi una can-
çó meva”.

Temporades d’òpera del Fes-
tival Grec de Barcelona i del
Gran Teatre del Liceu. Coneix
la seva màgia. L’òpera és un va-
lor de futur incert?
Cada vegada tot és més car. Amb
el que a mi em pagaven amb les

òperes del Grec jo em pagava el
Conservatori. I alhora estudiava
Medicina, i l’últim examen va co-
incidir que estrenàvem El Mika-
do. Ara ho penso i em sembla bru-
tal aquesta hiperactivitat. Ho re-
cordo cada vegada que sento algú
que em diu “és que estic cansat”.
L’òpera? Si no es crea un nou pú-
blic, tinc tots els dubtes del món
que aquí, al nostre país, puguin
continuar omplint. I això que, al
món operístic estem veient coses
extraordinàries –altres d’horroro-
ses– i no sabem si podremmante-
nir-les. L’única via que veig és el
mecenatge.

Una assignatura pendent?
Emvénen a lamemòria unes car-
tes d’amor que va convertir en
cançons Elvis Costello, inspira-
des en Julieta i Verona. Seria un
somni cantar aquestes peces. Ja
veig el quartet de corda...

La seva veu, tècnicament,
com la definiria?
Jo sempre he dit que sóc una co-
sa que no existeix: “soprano gras-
soneta”. Parlant seriosament, jo
sóc soprano lírica. Però no vaig
treballar prou els aguts; l’exigèn-
cia de l’òpera és tan brutal que
has de dedicar-te només a això.
Hi ha coses curioses, com escol-
tar unmusical i saber que s’ha fet
a Madrid –ells són més pop– o
que em diguin “cantes massa bé
per a aquest musical”. Ja veu.

Qui ve a veure La Monyos?
Gent que a casa seva, de petit, va
sentir parlar d’aquesta estranya
dona. També gent gran, que re-
fresca els seus records.

Kahala
Kishimoto Building, 1-9-2 Sone-
zaki-Shinchi, Kita-ku, 530-0002
Osaka
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Molts xefs han patit crits i vexacions a la cuina
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“Com continuarem alimentant culturalment
la gent jove si les entrades per veure
‘Sister act’ costen cinquanta euros?”

Humiliarbé

XEF DEL RESTAURANT
DISFRUTAR (BARCELONA)

el gust és meu
CRISTINA JOLONCH

una taula per a...


