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Espert, madona, tràgica i Monument Nacional
dra, Les criades, Bernarda Alba, La 
gavina... Cinquanta-cinc anys abans 
de ser el Rei Lear va ser Hamlet al 
Teatre Grec l’estiu de 1960. De tot 
plegat en dóna fe “el totxo”, tal com, 
fent broma, ha sigut batejat Arte y re-
to en la escena: la obra de Núria Es-
pert (Ediciones Cumbres), el llibre 
de 807 pàgines que la catedràtica de 
la Complutense Ana M. Arias de 
Cossío ha escrit com a homenatge 
personal a algú que sempre ha admi-
rat com a espectadora. Després de 
veure Espert el 2009 en la pell de 
Bernarda Alba, aquesta estudiosa es 
va veure incapaç de postergar més la 
capbussada en l’obra de l’actriu.  

El resultat és una obra documen-
tadíssima que veu la llum després de 
cinc anys de feina i que, com remar-
quen tant l’autora com la mateixa 
Espert, no és estrictament una bi-
ografia sinó un meticulós estudi 
acadèmic quasi a mode de tesi doc-
toral. Les seves pàgines –il·lustra-
des amb fotos d’arxiu molt interes-
sants– recorren la carrera teatral 
d’Espert de principi a fi. Amb profu-
sió de detalls contextuals i històrics, 
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l’any 1959. Va ser ell qui li va dir que 
els seus somnis no es realitzarien i 
que ningú li oferiria el repertori que 
somiava: “Els somnis i el repertori 
els hem de fer nosaltres”.  

Espert té paraules d’agraïment i 
amistat per a Arias de Cossío i re-
calca que la lectura del llibre li ha 
proporcionat l’estranya sensació 
que potser la seva vida ha estat més 
“marcada” del que ella mai s’hauria 
pensat. “Ha deixat de semblar-me 
una peripècia, i ara, vist sobre el pa-
per, el trajecte recorregut em sem-
bla totalment lògic”, concreta. I 
s’atreveix a fer una consideració 
metafísica que cal entendre bé: “A 
aquestes altures em sento com si ja 
estigués morta. Com si ja no em po-
gués equivocar, i si ho faig segur que 
em perdonaran”. Però Núria Es-
pert està ben viva. Cada nit Lear re-
parteix la seva herència a les seves 
filles i un terrabastall de gelosia, 
ambició, maldat, submissió, poder, 
amor i fidelitat es desferma sobre 
l’escenari. La vida, sí, tan difícil 
d’explicar i tan emocionant quan te 
l’expliquen així.e
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“Una madona del 
teatre”, com es 
defineix ella ma-
teixa. “Un MNV, 
Monument Na-

cional Vivent”, com la qualifica Llu-
ís Pasqual. Núria Espert admet ad-
jectivació grandiloqüent. S’ho ha 
guanyat. Als vuitanta anys es marca 
cada nit un tour de force al·lucinant 
sobre l’escenari del Lliure en la pell 
del Rei Lear, el gran personatge de 
Shakespeare. Moltes capes de com-
plexitat, atreviment, fracàs, èxit es-
clatant, afany precursor, divisme, 
grandesa... s’acumulen sota la seva 
pell bronzejada de teatre. Després 
de protagonitzar Medea a principis 
dels anys seixanta, Espert va veure 
clar que era, en essència, una actriu 
tràgica. Havia nascut per fer Hedda 
Gabler, Anna Christie, Espectres, Fe-
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fa transcórrer la protagonista a tra-
vés de més de mig segle de la histò-
ria d’Espanya. Posats a ser primmi-
rats, es troba a faltar alguna men-
ció a la gens menyspreable carrera 
cinematogràfica d’Espert, i també, 
com a annex, una cronologia dels 
seus muntatges teatrals.  

D’entre tots els noms que podria 
mencionar a l’hora de fer balanç, 
Espert en té un de claríssim. El del 
seu marit, Armando Moreno, amb 
qui va formar companyia pròpia 

L’Ajuntament vol més 
informació per aprovar 
l’obra d’Amat al Liceu

rar. La comissió no especifica nous 
requeriments relacionats amb les 
característiques de les anelles i la 
distribució arreu dels murs.  

En el terreny de les reaccions po-
lítiques que ha suscitat l’obra de 
Frederic Amat, la regidora d’Ecolo-
gia, Urbanisme i Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona, Janet 
Sanz, va expressar les seves reserves 
per la novetat que suposa. “És evi-
dent que, en la part d’instal·lació ar-
tística, aquesta proposta que se’ns 
ha fet arribar no encaixa amb el que 
històricament s’havia treballat a 
Ciutat Vella”, va declarar a TV3.  

Pendents del consell d’art públic 
La instal·lació se sotmetrà a l’anàli-
si del consell d’art públic de Barcelo-
na d’aquí dues setmanes, segons va 
dir ahir la comissionada de Cultura 
de l’Ajuntament, Berta Sureda, que 
també va afirmar que l’impacte visu-
al, patrimonial i al barri de l’obra “no 
és menor”. El consistori esperarà te-
nir les conclusions dels experts en 
patrimoni i del consell assessor 
abans de prendre una decisió. Se-
gons Sureda, els experts han d’ana-
litzar la proposta per acabar de deci-
dir “si interessa”, i “si afavorirà la 
circulació cap a la Filmoteca i la 
rambla del Raval”, un dels argu-

ments amb què els responsables del 
Liceu posen en relleu el potencial 
social de la iniciativa. El consell as-
sessor d’art públic està pendent de 
formar-se, perquè els membres –re-
presentants municipals de cultura i 
urbanisme i experts reconeguts dels 
dos sectors– s’han de renovar.  

La Generalitat és més entusiasta 
amb la proposta. El conseller de Cul-
tura, Santi Vila, va expressar ahir “la 
predisposició molt positiva” amb 
què la conselleria vol abordar la 
qüestió, i va dir que la proposta és 
“innovadora, creativa i rica” i que 
pot donar “centralitat i una nova vi-
da” al Raval. Vila considera que el Li-
ceu “necessita, de portes enfora, 
aquesta posada al dia, que permeti 
renovar-lo i integrar-lo millor a la 

Un dels esbossos de la intervenció de Frederic Amat al Liceu. Les anelles representen la 
irradiació del teatre cap enfora i com atreu el públic, com un imant. FREDERIC AMAT

Rambla i a la part baixa del Raval”. 
Per aconseguir-ho, el conseller de-
mana que es facin “tots els esforços” 
i que es trobi el “consens” necessa-
ri perquè “aquesta oportunitat 
s’aprofiti”. També posa l’accent en la 
reversibilitat de l’obra: “Si conside-
rem això, ja forma part de l’àmbit de 
l’opinió si s’ha d’anar més enllà o si 
s’ha de ser més conservador o més 
innovador. No crec que tingui més 
inconvenient que aquest, i confio 
que, aportant-hi tothom el seu crite-
ri, ho podrem aprovar”. El projecte 
d’Amat, diu Vila, té “moltes oportu-
nitats a favor i, en canvi, permet ben 
pocs arguments en contra, més en-
llà dels que hi ha entre conservadors 
i innovadors, que d’altra banda són 
propis de la història de l’òpera”.e

El conseller de Cultura demana “esforços” 
i “consens” per tirar endavant el projecte
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Els tràmits de l’obra de Frederic 
Amat al Liceu, que consisteix a re-
cobrir les façanes històriques del te-
atre amb 170 anelles ceràmiques de 
color, que evoquen la forma de la 
platea i el batec del públic, seguei-
xen el seu curs. La comissió territo-
rial de patrimoni es va reunir ahir i 
va emetre un veredicte doble: va 
aprovar la restauració estructural 
de les façanes històriques del teatre, 
pendent des de l’incendi del 1994, i 
va ajornar el seu pronunciament so-
bre la intervenció artística, a l’espe-
ra que els responsables del Liceu els 
facin arribar la documentació tècni-
ca necessària que, segons diu la co-
missió, “permeti avaluar l’impacte 
sobre el monument”. El Liceu en-
viarà la documentació al llarg del 
mes de febrer. 

La reversibilitat de la peça –com 
s’ancoren les anelles a la façana, la 
facilitat per desmuntar-les i la ga-
rantia que són segures– és un ele-
ment clau a l’hora d’aplanar el ca-
mí a la viabilitat de l’obra, ja que la 
volumetria d’un edifici catalogat 
com a Bé Cultural d’Interès Nacio-
nal, com és el Liceu, no es pot alte-
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Cautela  
L’impacte de 
l’obra “no és 
menor”, diu la 
comissionada 
de Cultura de 
l’Ajuntament


