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L’actriu torna a Barcelona després de 15 anys per protagonitzar al Poliorama ‘Cartas de amor’, d’A.R. Gurney

Cartesd’amorper a la Julia

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Havia decidit que no
faria més teatre,
confessa, perquè
eren massa hores
d’assajos, i amb 84

anys ja no les aguanta. Va estrenar
l’última obra el 2001 –a Barcelona
hi va arribar l’any següent–,Mada-
meRaquin.Peròalcapde15anysha
acabat tornant a l’escenari i a la ca-
pital catalana, malgrat que, això sí,
asseguda. Julia Gutiérrez Caba
(Madrid, 1932),unadelesgransda-
mes de la interpretació a Espanya,
unadonamenudaambunapresèn-
cia escènica aclaparadora, una ac-
triu que pertany a una gran saga
d’actors que continua la seva re-
nebodaIreneEscolar,protagonitza
del 14 al 26 de març al Poliorama
Cartasdeamor,d’A.R.Gurney,amb
Miguel Rellán. És una obra que
no falla mai i a què recorren amb
freqüència actors consagrats: Gé-
rard Depardieu i Anouk Aimée la
van interpretar ambungran èxit fa

tres anys al Festival de Peralada.
Gutiérrez Caba, la Juliguti, com

lavabatejarJaimedeArmiñán,que
lavadirigir tantesvegadesa la tele-
visió, ja va tornar al faristol escènic
el 2014 amb Escrito por Teresa de
Ávila, una lectura de fragments de
lagranmísticaavilesa.Peròficar-se
en una obra de teatre no formava
part dels seus plans. Fins que li va
trucarMiguelRellán. “De teatreno
enfaig”, livarespondre.Ell livadir:

“Esllegeix.Sónunescartes.Estaràs
asseguda”, recorda rient. “Bé, si em
fas aquestes deferències, podem
començar a parlar”, li va reconèi-
xer. L’obra, remarca, retrata “una
relació entre un home i una dona
desquesónpetits finsquearribena
ser avis. Físicament es trobenmolt
poques vegades, la màxima relació
que tenen és a través de les cartes, i
l’espectador es va imaginant les
seves vides. Ell és un noi seriós,

d’educació més conservadora. El
meu personatge és el contrari, una
nena rica i frívola que la vida vapo-
sant al seu lloc. Els uneix l’amor,
malgratquenocoincideixenengai-
rescoses”.
Les cartes d’amor comencen a

sonar llunyanes al món del What-
sApp, peròGutiérrezCaba recorda
que ella n’ha escrit. “I n’he rebut.
D’uns quants fulls. Tinc cartes
d’amor que guardo, però també

cartes del meu germà Emilio quan
va començar al teatre i anava de gi-
ra. Explicava els seus problemes.
Lacarta teniapoder”.
Iel teatre.“Permihaestatnouna

professió, sinó la vida. Soc filla, ne-
ta, besneta d’actors.Des delXIXés
la professió de tota la família. És el
que he viscut des de petita. Els
meus pares tenien un horari es-
trany,ihoacceptàvemdesdepetits.
Novenienasopar, sen’anavenaas-
sajarmolt d’hora, feien dues funci-

ons. Sabíem que es disfressaven de
coses i que s’haviend’aprendreuns
textos. Només descansaven la Nit
deNadal.Eraespecialperquèsopa-
ven a casa. Quan la Irenei jo vèiem
lacavalcadadeReis,hicrèiem,però
no es podien veure. Sabíemque els
queanavena les carrosses erenuns
representants que esmaquillaven i
esvestiencomelsnostrespares”.
D’AgathaChristieaMihura: “He

fet de tot; no hi havia cap altre in-
grés a la família que no fos a través
de laprofessió.Aquestofici insegur
erenelsnostresingressosi lanostra
vida”. Un ofici sempre precari: ex-
plica que acaba de dinar amb José
Sacristán, que justament actua al
Poliorama, i reien recordant una
funció de fa anys en què l’actor que
feiadeCristmort ja a la creu torna-
va a aixecar el cap i anunciava les
funcions de l’endemà. Ella va viure
la inseguretat durantdeuanys amb
la seva pròpia companyia, que va
crear amb el seumarit. “No la vam
crear per ambició, sinó perquè
semblava imprescindibleperalsal-
tres, com si així tinguessis una em-
premtadeterminada”.Mantenir-la
noera fàcil. “Novamtenirmai sub-
venció. Tot sortia del compte cor-
rentqueteniesapart,acòpiadetre-
ballara la televisió ialcinema.Veu-
re com es firmen xecs per pagar és
molt dur”, diu somrient. “Aquest
oficiperanosaltresés imprescindi-
ble.Nosaltressomtanimprescindi-
bles?Nohosé.Quanlagentetparai
t’agraeix que ha passat una bona
estonaohaaprèsalgunacosat’ado-
nesquelatevafeinahaservir.Lafa-
maésunaaltracosa”, assegura.!

ÀLEX GARCIA

Julia Gutiérrez Caba fotografiada a Barcelona la setmana passada

“L’IVAens estàmatant; el teatre és una cosa petita”
!Quanvarebreelpremid’Al-
magro,el2014,GutiérrezCaba
vadenunciardavantelspolítics
lamalasituacióde lasevapro-
fessió.Hocontinuafent. “El
ministreemvatelefonarper
donar-melaCreud’Alfons X
elSavi, i jo,quenotincgaires
ocasionsdeparlarambminis-
tres, li vaigdirque l’IVAens
mata.El teatrenoadmetgaires

bromes;ésunacosapetita.Hi
hagentquefamolt tempsque
notreballa. Igent jovesense
oportunitats.Abanshihavia
repartimentsgrans, i elsque
començavenpodiensortiren
unafeineta, aprendreaestaren
escena,projectar laveu,estar
ambelsqueensabien.Araoels
donenunpersonatgegrana la
televisió iespensenqueho

sabentotonotreballen”.Ella
vadebutaraMariquilla terre-
motoentrantperunaporta i
sortintperunaaltra. “Emfeia
terrorsortiraescena.Vasera
LasPalmas:vaigsortirambun
ninot, esvaapagar la llumper-
quèhihaviamolts talls iningú
esvaassabentardelquehavia
ditperquèvaigparlarbaixet i
malament”. I janohaparat.

“Per ami el teatre no
ha estat una professió,
sinó la vida; des
del segle XIX és la
professió de la família”


