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Deessadel foc tràgic

I rene Papas ha encarnat to-
tes les heroïnes de laGrècia
clàssica: Medea, Electra,
Clitemnestra, Helena, Pe-
nèlope, Antígona, Anti-

clea... És un donamorena, de celles
amples, d’alta estampa i veu greu,
quedesde l’interiorde les seves so-
lemnes túniques ha encès el foc de
les tragèdies de Sòfocles i Eurípi-
des.Desprésdetreballaramigmón,
d’Europa a Hollywood, de viure a
França durant la dictadura dels co-
ronels, a Portugal, Espanya i Itàlia,
ja fa temps que va tornar a Atenes,
onresideixalsseus91anys,comple-
tamentretirada,ambunestatdesa-
lut fràgil, que cada dia l’acompanya
menys.
Nascuda aChiliomodi, a prop de

Corint, el 3 de gener del 1926, Irene
Lelekouvaobtenirunaprenentatge
directe. El pare, d’origen albanès,
era professor de teatre clàssic, i la
mare,unamestrad’escola,queliex-
plicava faules, i ella les representa-
va davant els miralls des casa. Des
de llavors, com tota bona actriu, no
hamatatmai lanenaqueportadins.
Així va començar l’idil·li amb el

plaerde laparaula.Ambdotzeanys
va veure l’assaig d’una actriu i va
pensar que no ho feia bé perquè no
eracreïble.Aviatvaacudiral’escola
d’art dramàtic aAtenes. Es va casar
amb17anysambAlkisPapas,dequi
va prendre el cognom. Se’n va di-
vorciar al cap de tres anys. Després
de la mort de Marlon Brando l’ac-
triu va revelar quevan tenir una re-
lacióíntimaquesemprevaserman-
tingudaensecret.
Laguerradels alemanysaGrècia

encara perviu a la retina: les bom-
bes caigudes, els carros de cadà-
vers…Idesprés laguerracivil, ladi-
visió imposada per Rossevelt,
Churchill i Stalin que va durar fins
al 1953 iel 1967, ladictaduramilitar.
Sens dubte aquests episodis que la
història repeteix, destil·lats pels lú-

cids dramaturgs clàssics, van forjar
la seva trajectòria actoral. Com a
persona no podia expressar tals
sentiments, però sí amb la catarsi
purificadorade la ficció.
Irene Papas va iniciar la carrera

professional demolt jove.Als quin-
ze anys ja treballava com a actriu a
la ràdio, a més d’actuar com a can-
tant i ballarina. Aviat va participar
en produccions del Teatre Nacio-
naldeGrècia.Enelcinemavadebu-
tar al seu país i en produccions ita-
lianes. Va obtenir reconeixement
amb les adaptacions d’Antígona,
Electra i Ifigènia. QuanEliaKazan
la va descobrir va fer el salt a
Nord-amèrica amb Els canons
de Navarone (1961) i Zorba el
grec (1964) al costat d’An-
thony Quinn. Entre la vasta
filmografia destaquen títols
decultecomelfilmtelevisiu
L’Odissea produïda per
Francis Ford Coppola
(1968), Zeta de Costa Gavras
(1969), Anna dels mil dies, al
costat deRichardBurton (1969)
i Cristo se paró en Éboli (1979) de
FrancescoRosi.
AEspanyava ferunaMedea sota

la direcció de Núria Espert durant
l’olimpíada cultural dels Jocs del
1992. L’actriu espanyola és una ad-
miradorad’IrenePapasihihaman-
tingut una relació continuada des
d’aleshores, sigui per telèfon o als
seus successius domicilis a Atenes.
Primera l’enormecasaque teniaen
un dels turons de la ciutat i després
al petit apartament des del qual
contemplava el Partenó. L’artista
grega viu d’algun temps ençà en un
hotelde lacapitalhel·lena.
El 2001 va estrenarunaversióde

Las troianas ambLaFuradelsBaus
aSagunt,onvafundarunaescolade
teatre que va compaginar al costat
de les que regentava a Roma i Ate-
nes.Entreel2004 iel2007, vaestar
alcapdavantdelaCiutatdelesArtsi
lesCiènciesdeValència.
L’aspecte tràgic, de vegades gai-

rebé flamenc, d’Irene Papas no
amaga que gràcies a la seva intel·li-
gència mediterrània soni el timbre
de la ironia.
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què se n’ha fet de... IRENEPAPAS
JAUME COLLELL

L’actriu, cèlebre
per les recreacions
dels clàssics grecs,
té 91 anys i viu a
Atenes, fràgil de salut

Caltenirun“caparróestrany”,comAlejandroAmenábarautode-
finiael seuel2002durant lagaladelsGoya,perconcebre lahistò-
ria quees va convertir en la sevapel·lículademés repercussió in-
ternacional, Los otros, i que li va proporcionar un cabezón, com
popularmentesconeixl’estatuetadelpintoraragonèsambquèes
premiaelsguanyadorsdelsguardonscinematogràficspatris.Una
històriaenquèelsprotagonistesnosabenelquesón iactuencom
sifossinunaaltracosa,unacosaaquènomésestanacostumatsels
polítics. Fins que la realitat (o la falta de realitat) els torna al seu
lloc, i devegadesper sempre, compassavaenaquest film.Encap-
çalava el cartell una Nicole
Kidman esplèndida, abans de
convertir-se en conillet d’Ín-
dies de les diferents branques
de la cirurgiaplàstica. Per cert,
la participació de l’actriu aus-
traliana va ser tot un repte, ja
que va començar el rodatge
ambelgenoll trencat.Peròmai
la mort no li va escaure tan a
ningú com a la llavors dona de
TomCruise.
Laparticipacióde la star era

un reconeixement de la quali-
tat del cinemaespanyol i euro-
peu en general, capaços
d’atreure els millors de Holly-
wood.Hoexplicavaaquellma-
teix any Woody Allen, el més
europeu dels directors nord-
americans, al rebre el premi
Príncep d’Astúries a Oviedo: “Amb les pel·lícules europees ens
vamadonardelpotencialdel cinemaper seruna formad’art”, re-
cordava, a propòsit de les seves primeres experiències com a es-
pectador,enelseudiscursdesprésderebreel llorerdemansd’un
Felip somrient. “Només en el cinema europeu veiem pel·lícules
quevallapenaveure,quetenensentit,quesónperaadultsintel·li-
gents i pensants, unamica difícil de veure un dissabte a la nit als
EstatsUnits”.Comsies tractésd’unapredicció, l’idil·lideWoody
amb Europa començaria poc després, amb cintes com Match
pointoScoop,rodadesalaGranBretanya, i,perdescomptat,Vicky
Cristina Barcelona, en què hi hauria un raconet per fer viatjar els

protagonistes a aquella Astúries que l’havia ho-
menatjat tancalorosament.

La comunitat autònoma veïna, Galícia,
va ser l’escenari d’un notable projecte
cinematogràfic aquell any, dels que
sens dubte li agraden a Woody. Los
lunes al sol, dirigida per Fernando
León de Aranoa i protagonitzada
perJavierBardemiLuisTosar, ens
portava a la realitat dels aturats a
travésdecerthumorambsornaidel
costumisme quotidià d’aquells que,
paradoxalment, per obligació no te-
nen res a fer,més queposar-se apren-

dreel sol, al contrariqueelsprotagonis-
tes de Los otros, que l’havien de defugir,

encara que les raons no fossin ni de bon tros
lesmateixes.

Los lunes al sol ens recordava que Espanya era líder (en taxes
d’atur) i ens enviava un missatge social, rebaixat pels seus mo-
ments hilarants, comaquell enquèBardem li llegeix al seu fill de
quatre anys el conte de la cigala i la formiga i entra en còlera per
l’actitud insolidària i “especuladora” de la formiga, per a conti-
nuació etzibar al pobre fill una dissertació de la desgràcia denéi-
xercigalaenaquestpaís.Peròalmenys,sempreensquedaràlaca-
loretadel sol, queenaltrespaïsosniaixò.

Bardem alliçona el seu fill sobre “l’amenaça” capitalista

Los otros, res no és el que
sembla

A dalt, Irene Papas en una
escena de la pel·lícula Zorba el
grec del 1964. En color, en una
foto del mes demaig passat
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