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Núria Espert, papessa 

V
eig  la  foto  del  papa 
Francesc amb el grup 
que formen les 900 supe-
riores generals de con-

gregacions religioses d’arreu del 
món. Busco entre les moltes cares 
i hi trobo a faltar la de Núria Es-
pert. Perquè ella és, de fet i per 
dret, en la congregació del teatre, 
la mare superiora. I seguint amb 
el paral·lel, dic que si aquesta ober-
tura de l’Església cap a les dones 
que s’entreveu rere les paraules 
del Papa arribés a fer-se realitat, la 
Núria seria papessa i, com a tal, 
infal·lible, segura i certa.
 La Núria significa el grau suprem 
del nostre teatre. Així ho reconeix 
el premi Princesa d’Astúries de les 
Arts que acaben de concedir-li. I 
encara que escriure «exímia» cor-
ri el perill d’escudar-se en el tòpic, 

vull escriure, sense vergonya, de 
la Núria exímia, així com de la Nú-
ria egrègia, de la Núria insigne i de 
la Núria il·lustre. 
 Tot i això, si escriure és recor-
dar i recordar és reviure, vull es-
criure de la Núria/Gigi, de la Nú-
ria/Medea, de la Núria/Hamlet, de 
la Núria/Claire, de la Núria/Yerma, 
de la Núria/Mari Gaila, de la Núria/

Fedra, de la Núria/Rosita, de la Nú-
ria/Pròsper, de la Núria/Celestina, 
de la Núria/Salomé, de la Núria/
Bernarda, de la Núria/Lucrècia, de 
la Núria/Irina Nikolàievna Arkàdi-
na (de la qual el Dr. Dorn segueix 
irremeiablement enamorat fins 
al moll de l’os), de la Núria/Lear i 
fins i tot de la Núria/Puta respectu-
osa.
 Totes elles, i més, són una sola 
Núria: l’actriu. Però també la com-
panya, la consellera, l’estimulant, 
la combativa –sempre al capda-
vant quan ha calgut– la mestra 
(sense pretensió ni ànim de ser-
ho), la de la trajectòria envejable, 
títol a títol, marcant el camí a qui 
volgués seguir-la, feta «d’aire i 
foc», en combustió permanent.
 Em fa feliç saber que quan, el 
dia de l’entrega, la Núria pugi a 
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l’escenari del Teatro Campoamor 
a rebre el premi, amb ella pujarà 
el teatre en majúscules, perquè 
ella, generosa, aixího vol. Com em 
fa feliç llegir aquestes paraules se-
ves de fa tot just 24 hores: «Sempre 
em trobo el respecte per la gent 
que ha decidit viure una mica pit-
jor i centrar-se en el teatre».
 Confesso una cosa íntima: el 
dia que vaig veure la Núria a La vio-
lació de Lucrècia vaig plorar des del 
minut u fins al final. I encara lla-
vors em va ser difícil, durant una 
llarga estona, aturar les llàgrimes. 
Aquella torbació, aquella emoció 
incontenible, per una vegada no 
es devien a Shakespare, sinó a una 
Núria Espert en plenitud, que es 
reafirmava –i em reafirmava– en 
la felicitat del teatre.
 Gràcies, Núria. H

Doctor Prats 
serveix la seva 
nova recepta 
musical a la 
sala Bikini

MARTA CERVERA
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Doctor Prats torna amb noves recep-
tes musicals a Aham Sigah, disc que 
els allunya de l’ska dels seus inicis 
per abraçar el pop i la música elec-
trònica i que presenten avui en di-
recte a Bikini. «Si guanya el Barça la 
Lliga, ho celebrarem al màxim, per-
què quan comencem ja s’haurà aca-
bat el partit», diu Miki Santamaría, 
baixista del grup.
 «El primer disc es va fer de for-
ma molt casolana. Teníem la idea 
de vendre’l però de tocar poc. Volí-
em ser un grup virtual, músics you-
tubers, i anar penjant vídeos». Veien 
complicat tocar en directe, ja que el 
trompetista viu a Suècia, Santama-
ría estava de gira amb altres bandes 
i altres membres del grup tenen els 
seus propis negocis. Però el destí va 
canviar quan al cap de dos dies de 
gravar aquell primer treball va ar-
ribar l’oferta d’una productora que 
incloïa concerts a l’estiu. «L’abril de 
l’any passat vam fer la nostra prime-
ra actuació i un any després ja tenim 
el segon disc», explica.
 Aquest segon àlbum s’ha realit-
zat amb més atenció i el desplega-
ran en directe en una gira amb 40 
concerts i festivals importants, en-
tre ells el Clownia. «La majoria de 
les cançons van sortir en nou dies, 
cosa que ha donat una certa cohe-
rència interna al disc. Moltes trans-
meten optimisme malgrat les difi-
cultats o la realitat que ens envol-
ta. Són un reflex del que sentim», 
afirma el baixista. «Les lletres po-
den semblar banals, fàcils, però no 
ho són tant. Algunes parlen de la 
necessitat de posar-se les piles i no 
quedar-se encantat. D’altres, de les 
addiccions sanes, com la migdiada, 
la bogeria, l’amor, el sexe...». H
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