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E speroquenoemvulgui
preguntar sobre la in
dependència de Cata
lunya, preferiria parlar
de l’obra”, diu preven

tivament Aitana SánchezGijón
(Roma, 1968) només començar
l’entrevista al Lliure de Montjuïc,
teatreondónavida finsdemàaMe
dea, la poderosa fetillera que mata
elsseuspropis fillsquanl’abandona
el seumarit Jàson.DirigidaperAn
drésLimadins del nouprojecte del
TeatrodelaCiudad–queuneixtres
grans directors madrilenys, Lima,
Alfredo Sanzol i Miguel del Arco,
per fer teatre en comunitat–, el pa
per li ha valgut premis i lloances.
Tot ique,assegura, feraquestaobra
ésperaellaunanecessitat.

QuiésperavostèMedea?
La naturalesa amb tot el seu poder
creador i destructor, un canal de
connexió entre les coses d’aquest
món i les forces tel∙lúriques i fos
quesdel submón, és adir, de lanos
trapròpiapsique.Representa la ca
pacitatde l’homei ladonadeportar
els seus sentiments fins a l’aliena
ció, el límit. Estima tan desmesura
damentcomodia.Etconfrontaamb
els teus propis límits i fins on series
capaç d’arribar quan estàs destros

sat, abandonat. Et col∙loca en la po
sició de comprendre que hi ha un
dolor tanprofundquepotportarte
a la bogeria. No necessàriament
matant els teus fills, esclar, però sí
quehaspogut arribar a actesdeses
perats i de revenja, de despit, d’ira,
d’autodestrucció i de destrucció de
l’altre en una història d’abandona
mentode finald’amor. I amésMe
dea és unpersonatge simbòlic de la
condició humana, és la humanitat
matant cada dia els seus fills, dei
xantlosmoriralmarquanfugende
Síria o no donantlos aixopluc, són
els nostres fills i nosaltresmateixos
morint en els bombardejos de Síria
o en els atemptats de París, és
aquesta capacitat destructora de
l’homecapa l’home.

S’ha sentit identificada emoci
onalmentambMedea?
Totalment, ho puc comprendre. Si
et col∙loques en un amor obsessiu i
de possessió, que anomenem amor
però que no sé si és amor, que és
convertirte en l’altre, perdre la
tevaidentitat,existirnomésatravés
de l’altre, que l’altre sigui la teva
única raó d’existir, si et col∙loques
allà, comprens Medea. Si t’has
acostat mai a aquest estat, i jo crec
que...

Lihapassat?
Bé, a mi i crec que al 99,9% dels
éssers humans. Un pot aprendre a

espavilarse en l’amor d’unamane
ramésmadura, racional, equilibra
da, però l’instint et pot portar a ter
renys molt perillosos. Ho com
prenc, i tant.

És la seva primera tragèdia
grega i l’han premiada.Ha desco
bert tardque livabéelgènere?
Després de fer Capitalismo li vaig
dir aAndrésLimaque jo necessita

va catarsi a l’escenari, una purifica
ció. Faig teatre per tenir experièn
cies transcendents.AquestaMedea
nolapodriahaverfetfaunsanys.La
puc fer ara i aixíperquèésara iper
quèm’agafa en elmoment vital que
m’agafa, ambelbagatgeque tinc i el
sacpledelquenecessitoper ferla.

Parlant del bagatge, és cert
aquesttòpicquel’actriuamesura
quemaduravatrobantmenyspa
persdisponibles?
No al teatre. Afortunadament hi ha
grandíssims personatges femenins
per a les actrius. Encanvi al cinema
d’aquestpaíshihaescassetat.Espe
ro que es reverteixi la situació, so
bretot veient el que arriba d’altres
indrets, aquelles sèries dels Estats
Units amb personatges femenins
fascinants com els de Mad men,
Masters of sex oThe leftovers. Veus
que hi ha llocs i històries on s’estan
reflectint les realitats de dones que
ja s’escapen del fet de ser l’objecte
de desig, la noia de la pel∙lícula. A
Espanya, passes de ser l’objecte de
desig a lamarede l’objecte dedesig
d’un dia a l’altre. Als 35 encara pots
arribara serobjectededesig i als 36
jatensunafillade25.Amim’hapas
sat. Hi ha com 15 o 20 anys que és
com si fossin un forat negre en el
qualdecop ivoltanosabengairebé
on ubicarnos, no tenim històries
pròpies, no tenim històries senti
mentals, no fem l’amor, no tenim
fills petits i fins i totnadonsals qua
ranta, larealitatdel’aquí iara,de les
donesd’avui.

Comportavaelfetdeserobjec
tededesig?
Vas prenent consciència amb el
temps. Al principi tampoc no t’ho

planteges gaire. Potserm’he passat
la primera part de la meva carrera
volentdemostrarquepodia seruna
bona actriu i buscant que em valo
ressin més per la intel∙ligència i el
talent queper la bellesa, i una vega
da superadaaquella etapade lame
va vida convisc amb més serenitat
ambtotelquevingui.

Participar al Teatro de la Ciu
dadéspuramilitància?
Hemtingut sousdecooperativa.És
militància teatral absoluta.Unane
cessitat de recuperar l’esperit pri
migeni del teatre quan va néixer a

Atenes com a fòrum ciutadà de re
flexió, unmirall moral i ètic onmi
rarse. El teatre existeix perquè el
ciutadà corrent pugui treure el seu
costat fosca la llum.Mésquepolític
ésmetafísic.

Durant aquests anys ha firmat
alguns manifestos i ara que co
mença lacampanyaelectoral...
Ah, no havia començat fa ja quatre
mesos?

...Li volia preguntar comveu la
situaciópolíticaactual.
Molt interessant.Esperoquecanviï
el panorama. Em sembla molt des
coratjadorquedesprésde totelque
ha passat les enquestes continuïn
donant com a guanyador el PP en
cara que sigui per poc. Em sembla
moltpositiva la irrupciódelspartits
emergents, peròper ami seriamolt
frustrant veure que de nou guanya
les eleccions el partit de la corrup
ció,de les retallades...

Després del Teatro de la Ciu
dad, torna als seus projectes tea
tralsambMarioVargasLlosa?
No,treballaréambCarmePortaceli
al Centro Dramático Nacional a
La rosa tatuada de Tennessee
Williams.

Li toca ser una dona italiana
ambmoltcaràcter.
Al principi tenia molts dubtes. Li
vaig dir a laCarme si creia que des
prés de Medea em podia ficar en
una altra dona obsessionada amb
unhome.Ella emva recordar que a
Medea no hi ha llum al final del tú
nel i que en canvi La rosa tatuada
planteja un cant a la vida: encara
que vulguis tancarte entre quatre
parets, encaraqueetneguis aviure,
encara que t’hagis quedat penjat
d’un ideal i creguis que no hi ha res
al món que pugui assolir el que vas
estimar un dia, un vendaval obre la
porta de casa teva i t’entra la vida
encara que no vulguis. Són obsessi
onsambrecorregutsmoltdiferents.

Vostènoésobsessiva.
Sí,hosóc (somriu).

Medea és un dels papers més
importantsde lasevacarrera?
Per ami transcendeix el fet teatral.
Quanpujodaltdel’escenariesticen
un trànsit personal. No m’ho plan
tejo en termes d’èxit, és una neces
sitat. Vamés enllà del que empassi
comaactriu.Ésunacatarsi.

Quèvolpurificar?
Atut’hoexplicaré(somriu).Sónco
ses molt personals també les que
unaes jugadaltde l’escenari.!

LAURA GUERRERO

Aitana SánchezGijón fotografiada dijous a la Biblioteca del Teatre Lliure deMontjuïc abans de la funció

“Vaig passar de ser objecte de desig
a ser la sevamare d’un dia a l’altre”

Aitana SánchezGijón, actriu, protagonitza ‘Medea’ al Teatre Lliure

BELLESA I TALENT

“Potseremvaigpassar
l’inicidelamevacarrera
volentdemostrarque
podiaserbonaactriu”

LES ELECCIONS GENERALS

“Seriafrustrantque
guanyi leseleccionsel
partitdelacorrupció
i lesretallades”

ENTREVISTA

LA CONDICIÓ HUMANA

“Medeaés lahumanitat
deixantmorir
elsseusfillsalmar
quanfugendeSíria”

SER MEDEA

“Aquest paper vamés
enllà del que empassi
com a actriu: és
una catarsi per ami”


