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L’actor i dramaturg català Ma-
nuel Veiga ha mort als 55 anys
d'edat, segons va informar ahir
l’Associació d’Actors i Directors
Professionals de Catalunya, que
va lamentar la pèrdua i va fer arri-
bar el condol a familiars i amics.
Veiga, nascut a Barcelona el 1964,
havia combinat al llarg de la seva
carrera l’escriptura dramàtica i  la
interpretació en teatre, cinema i
televisió.

Llicenciat en art dramàtic per
l’Institut del Teatre de Barcelona,
Manuel Veiga va estrenar prop
d’una desena d’obres com a dra-
maturg i va ser seleccionat per al
projecte T6 d’estímul de la creació
dramàtica del Teatre Nacional de
Catalunya. Com a actor, va treba-
llar al teatre amb Manuel Dueso,
Ramon Simó i Sergi Belbel, entre
d’altres, i en cinema amb Ventura
Pons, Francesc Bellmunt, Carles
Balagué, Rosa Vergés, Jordi Tor-
rent, José Luis Cuerda i Javier Ser-
rano.

També va ser una cara habitual
a la televisió pels seus personatges
en sèries com Hospital Central, El
comisario, Temps de silenci i Nis-
saga de poder. El 2009, el film Tu-
rismo, basat en un relat seu i dirigit
per Mercedes Sampietro, va obte-
nir el premi Gaudí al millor curt-
metratge. També va ser guardonat
amb el Premi AADPC per Tempes-
ta, el Premi Espriu per La mort
dins una batalla de naips, Premi
SGAE per Esbarjo i Premi Manuel
de Pedrolo per la peça El cant de
la Sirena.

Un cop es va saber la notícia de

la seva mort, les mostres de con-
dol del món cultural no es van fer
esperar. Un dels primers a fer-ho
va ser l’exconseller de Cultura
Lluís Puig, amb una piulada que
deia: «Ens ha deixat en Manuel
Veiga, el món del teatre està de
dol. Sempre s’és massa jove per a
la mort... descansi en pau».

El món de la dramatúrgia tam-
bé s’hi va sumar, amb piulades de
personalitats com la cantant i ac-
triu Lolita Flores i d’institucions
com el TNC, el Teatre Lliure, l’Ins-
titut del Teatre, la Sala Beckett o la
Flyhard, així com dels Premis Max
de teatre espanyol. Des de les xar-
xes d’aquests guardons, es va dir
que Veiga «va fer del teatre un art
únic i una prolongació de la vida».
Els autors i editors de la Societat
General d’Autors i Editors, entre
altres, també van lamentar la
mort «prematura» de l’actor a tra-
vés de la seva xarxa social.
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Mor l’actor i dramaturg
Manuel Veiga als 55 anys
L’intèrpret va combinar teatre, cine i televisió amb l’escriptura dramàtica
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Manuel Veiga

Veiga va participar en sèries
de televisió com «Nissaga de
poder», «Hospital Central» i
«Temps de silenci»

Madama Butterfly, l’òpera més
popular de Puccini, torna al Liceu
amb la reeixida producció de
Moshe Leiser i Patrice Caurier,
que ja es va programar el 2006 i el
2013. S’estrena dissabte sota la ba-
tuta del mestre Giampaolo Bisan-
ti, com a director musical, i amb
tres sopranos de renom interna-
cional: Linna Haroutounian, Ain-
hoa Arteta i Maria Teresa Leva,
que s’alternen en el rol principal
de Cio-Cio-San. Leva substituirà
Arteta els dies 13 i 16 de gener a
causa d’una laringitis. El paper del
seu amant, el tinent nord-americà
Pinkerton, l’encarnen els tenors
Jorge de León i Rame Lahaj. La di-
rectora artística del Liceu, Chris-
tina Scheppelmann, va definir
ahir aquesta coproducció del Li-
ceu amb la Royal Opera House
com a «elegant, clàssica i molt es-
tètica» i va dir que té «un fons i uns
detalls molt profunds».

Després de l’èxit assolit en les
seves dues visites anteriors al Li-
ceu, aquesta reposició proposa
una posada en escena que desta-
ca per l’elegància i la senzillesa tí-
piques de l’estètica japonesa. Un
minimalisme inspirat en els es-
pais escènics centenaris del teatre
nipó que permeten cedir el centre
a la tragèdia de Butterfly.

«En aquesta producció, el set és
molt original i tot queda bastant

en la mà dels cantants», va opinar
el tenor Rame Lahaj. Es tracta d’u-
na òpera «molt popular» i «és ha-
bitual reposar una producció de
tan èxit com aquesta», va explicar
Scheppelmann, que també va
emfatitzar que «encara que sem-
bli el mateix espectacle, no ho és».
Els intèrprets han canviat, fet que
«dona altres emocions i experièn-
cies», va afegir. «S’ha d’anar a la
funció amb una perspectiva fres-
ca i sabent que serà diferent».

Madama Butterfly narra una
història d’amor protagonitzada
per una jove geisha de Nagasaki
que, després de casar-se amb el ti-
nent nord-americà Pinkerton i ser
repudiada per la seva família, és
abandonada també pel seu marit.
Quan l'oficial torna casat amb una
altra dona occidental, reclama el
fill que Cio-Cio-San ha tingut en
la seva absència.
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El clàssic operístic de
Puccini «Madama
Butterfly» torna al Liceu 
Linna Haroutounian fa el
rol principal alternant-se
amb Ainhoa Arteta, absent
dos dies, i M. Teresa Leva
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Ainhoa Arteta

SHAKESPEARE TAMBÉ SAP
TRENCAR LA MIRADA

NIT DE REIS (O EL QUE VULGUEU)
Dramatúrgia i direcció: Adrià Aubert.
Autor: William Shakespeare. Intèrprets:
Eduard Antonell, Mònica Barrio, Ricard Fa-
rré, Xavi Frau, Carles Gilabert, Ariadna Pas-
tor, Lluna Pindado, Mònica Portillo, Vanessa
Segura i Josep Sobrevals. Teatre Akadè-
mia. c. Buenos Aires, 47. Barcelona. Fins al
13 de gener. De dimecres a dissabte: 20.30
h. Diumenge: 18 h. Més informació al web
www.teatreakademia.cat.

Cadascú és com és i a Carles
Gilabert sempre se li ha re-
conegut una vis còmica re-

marcable. Una característica, no
obstant això, que mai li ha estat un
impediment per destacar en pa-
pers dramàtics com el protagonis-
ta que va compondre en el recor-
dat Woyzeck que els Parking Sha-
kespeare van posar en escena el
2013 -i  que partir del 23 de gener
reposaran per celebrar 10 anys.

De fer comèdies de Shakes-
peare, l’intèrpret manresà en sap
un munt. Per això, s’exhibeix com
peix a l’aigua en el muntatge de
Nit de Reis que fins diumenge es
pot veure al teatre Akadèmia de
Barcelona. Fa sis anys, de fet, el
bagenc ja va portar aquesta ma-
teixa peça al parc de l’Estació del
Nord de Barcelona en una versió
dels Parking dirigida per Iban Bel-
tran. En aquella ocasió, feia d’An-
tonio; ara, és el grotesc Malvolio.

Explica Adrià Aubert, autor de
la dramatúrgia de Nit de Reis (o el
que vulgueu), que aquesta va ser
la primera comèdia en què l’autor
anglès va anar més enllà «de la
simple història d’embolics». I s’aga-
fa a aquest concepte per oferir

una mirada divertida i humorística
de la peça però que, alhora, també
trenca la mirada de l’espectador.
Sense caure en l’excés, es revelen
sense escarafalls les misèries de
la condició humana que Shakes-
peare va amagar en el text. 

Nit de Reis parla de les passions
creuades que experimenten i ma-
nifesten un seguit de personatges
a partir de circumstàncies vitals
molt diferents les unes de les
altres. Cobdiciada per dos galants
ben poc galants, Olívia és tossuda
i resisteix tots els embats de l’amor
fins que el destí li reserva una ju-
gada inesperada. Aleshores, els
personatges viuen dins seu els
tripijocs cruels de l’amor i el desa-
mor. El desig és lliure, però no

pas l’anhel de ser correspost. 
Aubert proposa un espai neutre

que fa aflorar les tensions dels
personatges sense artificis. I és
en aquest context ambiental i es-
cenogràfic on Gilabert executa el
paper de Malvolio, el majordom
de la dama cobejada. Cretí i tendre
alhora -el ridícul extrem sovint

desperta compassió-, l’home creu
que la seva senyora l’estima. En-
sinistrat al llarg dels anys en l’art
de la comicitat, Gilabert fa treure
a Malvolio tant allò que fa riure
com les arestes de la seva perso-
nalitat mesquina que el conver-
teixen en un mirall de la petitesa
dels homes.
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Carles Gilabert, en el paper de Malvolio

El manresà Carles Gilabert interpreta el personatge de
Malvolio en la particular versió que fa el dramaturg Adrià
Aubert de «Nit de Reis» al teatre Akadèmia de Barcelona


