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Mónica López, al Romea, on interpretaCalígula, sota la direcció deMario Gas, fins al 10 de desembre

L’actriuqueabraça
el tirà... fins a lamort
LÓPEZ ES POSA CADA NIT UNA TÚNICA PER INTERPRETAR CESÒNIA, L’ÚLTIMA DONA
DEL CRUEL CALÍGULA, AL ROMEA. ACTRIU DE TEATRE –MUSICAL I DE TEXT–,
HA FET TAMBÉ CINEMA I TELEVISIÓ. I VA SER L’ABRIL DE ‘NISSAGA DE PODER’

SILVIA HINOJOSA

Barcelona

Cada nit, Mónica López (Las Pal-
mas de Gran Canaria, 1969) surt a
escena a contenir la ferocitat de
l’emperador. Vestida amb una tú-
nica, Cesònia abraça Calígula en
elsmomentsenquèel tiràéscapaç
demostrarlasevafragilitat,encara
quetenyidasempredebogeriasal-
vatge. López fa gairebé tres dèca-
des que fa teatre a Barcelona i ha
treballatambgransdirectors,però
admet que el Calígula que Mario
Gas porta ara a escena al Romea
(fins al 10 de desembre), amb un
enèrgicPabloDerquialpaperpro-
tagonista, li està deixant emprem-
ta. “Em fascina interpretar Cesò-
nia, un personatge capaç d’acom-
panyar Calígula en el seu viatge
cap al desastre per amor i que ho
faci de forma tan altruista, fins a la
mort...Això lavidano t’hopermet.
Iamésésuntextquenoésgensna-
turalista, cal projectar la veu per
dir-lo, gràcies a Déu!, estic farta
que estiguem convertint el teatre
en un set de televisió”, assegura
l’actriu, asseguda a la platea del
Romea.
Canària de naixement, Mónica

López va venir aBarcelona a estu-
diar teatre amb 18 anys. Havia fet
lesprovesperentraral’Institutdel
Teatre, seguint la recomanació de
ConchaDoñaque, experta enveu i
llenguatge, que li havia fet classes
alCentre Insular deCultura, aLas
Palmas.Lasevaprimerafeinacom
aactriuvaserenunmusical,ungè-
nere en què s’ha prodigat,malgrat
que no té estudis de cant. “Els di-

rectors amb qui he treballat, tant
Mario Gas, com Calixto Bieito o
Alfonso de Vilallonga, volien més
una intèrpret que una actriu, que
no desafinés i que pogués aportar
alguna cosa que no fos només una
veucantant. I realmenthaestat ai-
xí, espero no haver fet mai el ridí-
cul! No soc espectadora de musi-
cals, però fer-los és un dels plaers
mésgrans”,diu.
Després d’aquell primer musi-

cal, Línea roja (1990), van seguir
Golfus de Roma (1993), Company
(1997), Guys and dolls (1998),
BrechtxBrecht(1999),Alittlenight
music (2000),Ascensoycaídade la
ciudad de Mahagonny (2007) o
Groucho me enseñó su camiseta
(2009).PeròMónicaLópeztambé

téunaextensacarrera en teatrede
text, amb obres com El temps i els
Conway (1992) –amb la qual va fer
gira per primera vegada–, A Elec-
tra le sienta bien el luto, Oncle Và-
nia,Las criadasoLas troyanas, en-
tremoltsaltres títols.
El teatre és el gènere en el qual

admetquesesentméscòmoda,pe-
rò en cinema ha intervingut en di-
versesproduccions,entrelesquals
A la ciutat, deCescGay, treball pel
qual va rebre el premi Butaca i va
ser candidata al Goya; Intacto, de
JuanCarlosFresnadillo, oQueDi-
os nos perdone, de Rodrigo Soro-
goyen, amb el qual aquest estiu va
rodarElreino.Harebutduesvega-
deselpremide laCríticadeBarce-
lona per Top dogs i A little night
music,elpremialamillorinterpre-
tació femenina del Festival de Ci-
nemaFantàsticdeSitgesperElha-
bitante incierto, oelpremiCurtfic-
cionsperPernocta, entred’altres.
Latelevisiótampocnolihaestat

aliena. Es va estrenar amb la sèrie
Nissaga de poder, el 1996. Durant
dosanysvainterpretarl’Abril,per-
sonatge que va arribar a posar de
moda aquest nom entre les nenes
catalanes, a causa de l’èxit
d’audiència del culebrot. També
va participar en sèries com 23F, el
día más difícil del Rey, Andorra o
Acusados.
Respecte al mètode de treball,

explica que prepara els seus pa-
pers a casa, a cap racó en especial.
“Estudio en veu alta. I m’emporto
el text amb mi on vaig, però no
practicopelcarrer,pernosemblar
una boja –fa broma–. Encara que
alguna vegada a lamotom’he sor-
près a mi mateixa recitant algun
fragment més complicat. Suposo
quelagentpensaqueparlopelmò-
bil”, explica. Com que en general
els assajos s’han reduït al mínim a
pràcticament totes les produc-
cions, els directors demanen que
els actors arribin a l’assaig amb el
textaprès. “Aixònom’agradagens
perquè, quan memoritzes, sense
voler prens decisions sobre com
dius la frase i a mi m’agrada que
això passi en les lectures amb els
companys, nodecidir-ho jo a casa.
Per això intento memoritzar-lo
benplainoemgravomai,pernofi-
xar tons abans d’hora i donar-li
formaa l’assaig”, afirma.
Alasevafamílianohihatradició

deteatre,peròella,quevaestudiar
en una escola alemanya –l’origen
de la seva mare– a Las Palmas, ja

organitzava muntatges de teatre
amb els companys. Com tots els
alumnes, va participar en la coral,
un aprenentatge per als musicals
quevainterpretaranysdesprés.“A
lameva família sónmoltmusicals,
lameva germana té orellamusical
completa i afina que és unamera-
vella, i el meu germà va començar
fent bolos amb orquestres, però
tampoc no s’hi ha dedicatmai. I al
cotxe anàvemsempre cantant tots
i fentveus”, recorda.
Li agrada viatjar i sobretot

aprendre noves paraules en llen-
gües diferents, allà on va, i revisar
l’arrel, les etimologies, confessa.
De fet, és una vocació: “Si no ha-
gués fet teatre, m’hauria dedicat
als idiomes”, assegura.

!mónica lópez

A l’escola alemanya on
va estudiar cantava en
la coral i ja li agradava
preparar obres amb
els seus companys

“Aquest text no és gens
naturalista, gràcies
a Déu! Estic farta
que el teatre sembli
un set de televisió”, diu


