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Inicis: Va néixer a l’Hospitalet de 
Llobregat el 1935 i ràpidament va 
compaginar estudis amb el teatre afi-
cionat. La seva gran oportunitat li va 
arribar el 1954, quan va ser reclama-
da per substituir Elvira Noriega a Me-
dea. L’èxit la va empènyer a la profes-
sionalització i a traslladar-se a Madrid.

el perfIl

Trajectòria: L’actriu sempre l’encerta 
i ha donat vida a gairebé tots els ar-
quetips femenins, de Medea a 
Bernarda Alba, Salomé i la Celestina.
família: Es va casar amb el director 
Armand Moreno, el seu representant i 
refugi durant 39 anys, fins a la seva 
mort. Té dues filles i una néta.

Una aclamada reina 
al tron de la interpretació
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D
ir que el 2015 ha sigut 
l’any de Núria Espert és dir 
molt per a una diva (la pa-
raula no li agrada perquè, 

afirma, «ningú és el millor de res») 
que fa set dècades que és a l’escenari 
(va debutar al Romea amb 13 anys), 
que recull elogis per on passa (algu-
nes de les seves interpretacions, com 
a Yerma, Divinas palabras, La casa de 
Bernarda Alba i La loba, són antològi-
ques) i que suma més de 170 guar-
dons (l’últim, el Premi Nacional de 
Cultura). Però tot i aquest currícu-
lum vertiginós, Espert no es relaxa i 
l’any passat va seguir regnant a l’esce-
nari. Mai més ben dit. En el seu últim 
paper, i èxit, portava posada la coro-
na del rei Lear, un dels grans perso-
natges no sols de Shakespeare sinó de 
la dramatúrgia universal, i amb la se-
va interpretació va mantenir tron i 
ceptre a l’Olimp de les taules.
 Un salt al buit, portat a terme com-
plerts els 80 i de la mà d’un dels seus 
grans companys de viatge teatral, Llu-
ís Pasqual. El director va tenir clar des 
del principi que ell, el rei, havia de ser 
ella, l’Espert. «Vaig buscar el millor 
actor per al paper i era una actriu», 
afirmava el responsable del Teatre 
Lliure a principis del 2015 quan es va 
estrenar l’obra, El rei Lear, a la sala de 
Montjuïc. La peça va tornar al desem-
bre, i en les dues ocasions va obtenir 
l’ovació del públic i el favor de la crí-
tica. L’actriu va treure el millor i el 
pitjor del personatge: sense oblidar 
la crueltat i la vilesa del rei, que pre-
mia l’adulació i castiga l’amor verda-
der, Espert va trobar també el costat 
humà de qui tot ho destrueix.
 Però en un paper tan ardu no va 
estar sola; un elenc d’actors de luxe 
(Jordi Bosch, Julio Manrique, Ramon 

Núria espert  actriu

 La de l’any passat no va ser la pri-
mera vegada que l’actriu es va posar 
en el paper d’un home. Ho va fer amb 
només 21 anys interpretant Hamlet 
al Teatre Grec. «¡Horripilant! Una nit 
molt tempestuosa», segons recorda 
Espert, ja que a l’Espanya dels anys 
60 aquell  travestisme no es va acabar 
d’entendre.
  Més fàcil ho va tenir el 1983, quan 
es va transformar en Próspero en La 
tempestad, i ni una objecció des de la 
platea s’ha presentat ara amb el seu 
paper de rei. Un rol que ha suposat el 
seu retorn al teatre en català, després 
de molts anys declamant en caste-
llà, ja que Espert és d’aquelles actrius 
que un dia van decidir agafar el pont 
aeri i que gaudeixen de tant prestigi a 
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Madrid com a Barcelona. I un rol que 
seria un gran colofó a la seva trajectò-
ria si la diva es plantegés abandonar 
les taules, cosa que no entra en el seu 
futur més immediat: «Mentre tingui 
salut, projectes i el públic em vulgui, 
seguiré dalt de l’escenari», ha afirmat 
en més d’una ocasió.
 En cartera hi té Incendios, la versió 
de l’obra de Wajdi Mouawad que pre-
para Mario Gas per al setembre, i un 
desig shakespearià per complir: «La-
dy Macbeth és la meva preferida». 
Projectes per coronar una llarga car-
rera que va obtenir el seu primer èxit 
el 1954, interpretant Medea, es va con-
sagrar amb Yerma el 1971, i que ha 
passat, també amb èxit, per la direc-
ció: memorable va ser la seva La casa 
de Bernarda Alba a Londres amb Glen-
da Jackson com a protagonista. H

Madaula, Laura Conejero, Teresa Lo-
zano...) es van traslladar amb ella a 
l’Anglaterra que descriu Shakespe-
are. El muntatge opta a 11 premis 
Max, entre els quals hi ha el de Millor 
Actriu (Núria Espert) i Millor Espec-
tacle de Teatre. La seva distinció sem-
bla assegurada, però haurem d’espe-
rar fins al 25 d’abril per saber si ob-
té el seu cinquè reconeixement en 
aquests guardons.

«Lady Macbeth és la 
meva preferida», diu 
l’actriu, que als 80 
anys triomfa amb el 
seu magistral paper 
de rei Lear
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