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Núria Espert: “El teatre és la millor vida del món”

Núria Espert, dirigida pel director canadenc Robert Lepage, representa al Teatre Lliure la
Celestina. del batxiller Fernando de Rojas. Després de dirigir la Tosca a principis d'any al Teatro
Real de Madrid i de representar la brisa de la vida, interpretarà aquest personatge, que havia dit
que no representaria mai.

Pep Tugues

Actriu, directora, gestora i empresària teatral, Núria Espert és una persona meticulosa, passional, que
s'expressa sincerament, però que fa la sensació que sap més del que explica. La Celestina es veurà a
Barcelona fins al 3 d' octubre. Després viatjarà a València, Madrid i Las Palmas de Gran Canària

-La majoria de personatges que ha interpretat, els ha anat a buscar vostè, sense esperar que els
hi oferissin.
-És cert, encara que alguns m'han vingut. Gigi, el 1959, va arribar i va ser el principi de tot. Si no hagués
funcionat aquell espectacle, tota la meva vida professional hauria estat diferent. Després vaig interpretar
Anna Christie, que és el que desitjava fer. No volia fer Yerma, i ha estat importantíssima, ja que l'he
representada més de disset anys; desitjava fer La lozana andaluza, d'Alberti, pero la censura se la va
carregar. La Celestina m'ha vingut, encara que he anat a buscar sempre el director. El fet de tenir una
companyia pròpia m'ha donat aquest privilegi i per això he treballat amb directors tan bons. A més, no
he hagut d' acceptar qualsevol cosa ni he hagut d'estar pendent del telèfon. Bé, només vaig estar al
costat del telèfon després de fer Medea, fins a formar la pròpia companyia, i mai no va sonar.
-El teatre Ii va donar una oportunitat als 19 anys i no la va desaprofitar.
-Estava convençuda i segura, i la meva mare també, que les ofertes em caurien del cel en abundància.
-¿L'aplaudiment per la Medea al Teatre Grec el 1954 ha estat el més important de la seva vida? 
-Sense cap mena de dubte. Jo no era ningú
-Com explica a la seva biografia De aire y fuego, van crear la seva companyia el 1959, amb 75.000
pessetes...
-Van ser tres lletres d'un amic de l'Armand. Va valer la pena. És la cosa més maca de la meva vida
professional.
-Avui no tindria una companyia pròpia?
-Sola potser no l'hauria tingut mai. Si el meu marit visqués i estigués bé de salut, La Celestina pot ser
no, però els anteriors muntatges els hauria fet amb la meva companyia. És més incòmode i dur, però
tens les rendes de l' espectacle.
-Amb el temps només es recorden els èxits?
-El públic només recorda els èxits. Aquesta és la sort que tenim. Per la meva part, també recordo totes
les vegades que m'he equivocat.
-L'èxit sempre és efímer?
-Sí. Sempre. Com a actriu, vas fent una construcció amb els èxits, però és molt fràgil.
-El títol de les seves memòries, De aire y fuego, I'hi va suggerir Terenci Moix.
-Sí. Sona molt bé. És un llibre que parla de la meva vida professional i trobo que ha sortit bé, i part de
l'èxit el dec a Marcos Ordóñez, que em va il·lusionar per fer-Io.
-Està escrit en primera persona...
-La grandesa del Marcos és que, sent un gran escriptor, m'ha deixat parlar a mi. Hauria estat molt fàcil
per a ell convertir-me en un personatge literari. Va ser molt generós i intel·ligent per la seva part, i
d'aquesta manera sento que el llibre és molt meu.
-Té dinou capítols. Ara esta escrivint el vintè?
-No. Justament ha passat un fet molt estrany. He escrit diaris intermitentment, però sense disciplina.
Quan estava dirigint el CDN, al María Guerrero, tenia molta necessitat d'escriure i m'anava molt bé,
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perquè suportava molta tensió. Però després d' aquestes memòries biogràfiques, que no tenen res a
veure amb els meus diaris, m'he quedat molt relaxada i ho he abandonat.
-De aire y fuego finalitza a principis del 2002... 
-Sí, uns mesos abans de la mort de la mare. I em sap greu no haver-li dedicat aquest llibre.
-Què ha fet des d'aleshores?
-M'han passat fets tristos i d'altres feliços, com sempre. Ha mort en Terenci, que ha estat el meu millor
amic. Al morir la mare, he deixat la casa als afores de Madrid i he tornat al meu pis de la plaça d'Oriente.
He fet més de cinquanta representacions d'Una hora de poemas y canciones, de Brecht i Kurt Weill, he
interpretat novament Medea, dirigida per Michael Cacoyannis, per tot arreu, fins i tot a Grècia, i La brisa
de la vida, amb l'Amparo Rivelles. Ara, amb La Celestina, tinc una etapa de feina molt maca, perquè he
lluitat molt perquè aquesta obra es fes.
-¿Vol dir que no ha estat fàcil que Robert Lepage la dirigeixi?
-Ell té la seva pròpia unitat de producció al Canadà, Ex Machina. El vaig voler contractar per treballar
plegats, però va costar trobar la fórmula adequada. EIs diners són d' aquí, els he hagut de buscar, però
tots els tècnics són canadencs i és un espectacle que s'ha realitzat al Quebec.
-Com va conèixer el director canadenc?
-Volia treballar amb ell. Vaig posar-me en contacte amb la Pilar de Yzaguirre, que és la persona que
s'ocupa d'ell a Espanya, i em va dir que era molt complicat. De totes maneres, vaig agafar un avió i vaig
anar a Las Palmas, on estava fent The Dark Side of the Moon. Ens vam conèixer i vam parlar. Després
anava a Madrid amb el mateix espectacle. Vam continuar parlant, i vam dir que faríem La Celestina,
encara que aleshores quedava tota la feina de la producció.
-El títol el va suggerir vostè?
-No, ell. Precisament he tingut alguns problemes amb aquesta obra, i quan me la va proposar em vaig
quedar blanca. Però hauria acceptat qualsevol títol. 
-Vostè I'havia de dirigir al National Theatre, a Londres...
-Sí, però em va semblar que el resultat final no seria bo, i per això vaig deixar el muntatge. Precisament
la persona que va treballar amb mi el text, en John Cliffort, un gran coneixedor de l' obra, ho ha fet en la
versió de Calixto Bieito a Edimburg.
-No Ii va proposar a Lepage fer Medea?
-I tant! Però em va contestar que encara no estava preparat. Van sortir més títols. Tinc ganes de fer més
Txékhov, ja que només he participat en una, La gavina, al TNC, però ell va dir que em veia perfecta per
interpretar la Celestina, la qual cosa no em va semblar gaire afalagadora. Lepage ja l'havia fet al
Dramaten, a Suècia, però no hem utilitzat el mateix text, sinó una nova adaptació de Michel Garneau,
que trobo extraordinària. I tota la producció és completament diferent.
-Com és, doncs, la seva Celestina
-Sempre m'ha semblat un paper que no era per a mi. En totes les versions que he vist, he trobat el
personatge molt esquemàtic, però no ho és.
-És una dona intel·ligent i egoista?
-És una lluitadora, una supervivent. Una dona amb un cor tendre, a qui la vida li ha donat unes
punyalades esgarrifoses. Ha viscut un moment que considera de prosperitat, quan va aconseguir tenir
una petita casa de putes als barris baixos. Però es va quedar amb dues noies miserables, i tot d'una se
li obre una oportunitat per tornar a ser allò que havia estat, perquè un noble s'enamora d'una noia, i la
vénen a buscar perquè intercedeixi.
-Li arriba com un gran contracte...
-Per dir-ho d'una altra manera: és com si a una actriu ja retirada, que fa un petit paper en una sèrie de
televisió, li proposen treballar a Hollywood. I realment demostra que havia estat una dona important en
el món de la prostitució i les seves trapelleries. Explicar-ho és fàcil; mostrar- ho en l' espectacle és més
complicat.
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-Aquesta dona, la Celestina, ¿ té alguns paral·lelismes amb algun altre personatge que hagi
interpretat anteriorment?
-Mai no he fet res de semblant, ni que s'hi acosti, pel que fa al personatge. I pel que fa a la dificultat, la
vella actriu Yoko Satsuki a Maquillaje hi té moltes similituds. Les obres, la història i el personatge no
tenen res a veure, però la complexitat del que es vol explicar és idèntica.
-Explica en les seves memòries que els assajos de Maquillaje (1990) van ser molt difícils per a
vostè.
-La diferència fonamental és que amb el director Koichi Kimura em va costar molt de treballar-hi. En
canvi, amb Lepage és tot al contrari. Dins la terrible complexitat, tinc una ajuda extraordinària. A
Maquillaje em vaig sentir molt sola davant d'una muntanya. Aquí em sento molt acompanyada.
-Ha treballat amb molts directors: Víctor García, Jorge Lavelli, José Luis Alonso, Mario Gas, Lluís
Pasqual, Omar Grasso, Michael Cacoyannis... ¿Robert Lepage és diferent?
-Completament. Tots els que ha esmentat són molt bons i extraordinaris, i els he estimat i respectat com
a ell. Ara bé: en Robert té una manera de treballar, de fer, que em va molt bé a mi, i així sóc justa amb
tots. A tots, el talent els fa compartir virtuts; són els petits detalls el que els fa diferents.
-¿Als espectadors, ens sorprendrà aquesta posada en escena?
-Espero que sí, i molt. És una posada en escena vibrant, imaginativa i molt viva, amb una estètica molt
bella. Té tot el perfum del clàssic, però no és un clàssic que ha tornat a la vida, sinó que té vida
verdadera.
-La Celestina mor fruit del seu egoisme. Sempre es diu que és complicat per a un actor o una
actriu fer-ho en escena. Vostè ha de morir en escena?
-Sí. I no és més complicat que fer-se un petó, que somriure, que donar una bufetada... No em provoca
cap mena de malestar. De fet, ja moria a Maquillatge i en moltes de les meves versions de Medea he
mort darrere de la porta cremada. Cap problema.
-Lepage diu que és un bon moment actualment per indagar La Celestina.
-El llibre de Fernardo de Rojas és molt ric, immens i monumental. La dificultat és que no és una obra de
teatre, sinó una novel·la dialogada, la qual cosa fa que cada director pugui triar i remenar. Crec que fa
vint anys era un bon moment i d'aquí a vint anys també ho serà. És qüestió de saber escollir bé i per
això totes són diferents.
-Ha interpretat sis vegades Medea i I'ha dirigit amb Irene Papas. Farà més vegades La Celestina?
-No. Després d'aquesta, no en puc fer cap més.
-En el repartiment, hi ha actors de tot l'Estat espanyol, i alguns han de fer acrobàcies.
-Aquest fet ajudarà a fer que encara sigui més impactant. Per escollir els actors vam fer unes audicions
fa un any, i el projecte va despertar una gran expectació. És un repartiment molt variat.
-Tots tenim una Celestina dins nostre?
-Hi hauria d'haver un mitjà molt condicionant per fer sortir unes parts tan negres i turmentades de dintre
nostre. És allò que deia la iaia: "Que la vida no t' enviï tot allò que puguis suportar!". La misèria,
l'exclusió completa de qualsevol possibilitat de millora en la nostra vida, ens pot portar a situacions
terribles. La Celestina no tenia cap altra sortida.
-Però morirà d'èxit.
-Perquè el negoci que li cau a les mans l'enlluerna de tal manera que no s'adona del perill que
comporta. Envoltada de misèria i pobresa, li toca la Bonoloto, i es tanca a casa amb els diners. Un
suïcidi.
-Però la Celestina és una dona sàvia, intel·ligent i astuta, que cada pas que fa és per treure'n
algun profit...
-És una supervivent, però no és dolenta; no és la madrastra de la Blancaneu. És un ésser humà en una
situació determinada.
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-Celestina diu la famosa frase: "Ningú és tan vell que no pugui viure encara un instant. Ningú és
tan jove que no pugui morir en un instant". ¿Ens pot dir alguna altra frase que Ii agradi a vostè
particularment?
-Melibea li diu: "Oh! Que vella t'has fet!". I ella li respon: "Si pares el temps, pararé de pansir-me. Ja
arribarà el dia en que tu no et reconeixeràs al mirall". Tota l´obra, dit d'una manera senzilla, està plena
de saviesa, però de la vida del carrer.
-Va dir que no Ii agrada dirigir, perquè la direcció és molt solitària. Segurament per aquesta raó
no ha deixat mai d'interpretar...
-No m' agrada gens la direcció i no m' agrada com em torno quan dirigeixo. M'agrado quan estic
tranquil·la, sóc afable, tinc temps per a mi mateixa i combino la feina amb altres coses. En canvi, quan
dirigeixo, perquè no tinc un minut de repòs, tinc ansietat tot el temps, i m'absorbeix completament,
massa. Em fa patir. La interpretació, no.
-Però continuarà dirigint.
-Quin remei. Com diu Corleone, em faran una oferta que no podré rebutjar.
-Fins quan té contractes signats?
-Estic compromesa fins al maig del 2005 amb La Celestina. Fins aleshores, no vull pensar en res més,
perquè m'ha costat massa que aquest projecte es faci realitat i sigui un muntatge més dins la meva
carrera. Vull gaudir-la, i, si tingués compromisos adquirits, ja hi estaria pensant i tindria angoixa. En
algunes entrevistes de fa anys vaig dir que hi havia dos papers que no faria mai: la Celestina i Madre
Coraje. Axí doncs, suposo que la propera obra que faré serà Madre Coraje.
-¿Aquest muntatge serà un punt d'inflexió dins la seva carrera?
-Això no se sap fins que ha passat. És mirant enrere que veus els moments importants. Quan ho fas, tot
t'ho sembla, sinó no ho faries.
-És autodidacta?
-Ningú és autodidacta. Ho devia ser en Tarzan... Tots aprenem dels altres. Vaig aprendre molt de
l'Esteve Polls, del Víctor García; en la vida personal, he après molt del marit, l'Armand, i m'ha ajudat
molta gent. També he llegit molt. No em sento autodidacta. No m'he cultivat mai sola.
-Va dir que la lectura era per a vostè com les baranes als balcons. Segueix sent així?
-Els llibres han estat importantíssims en la meva vida.
 -Com ho podria transmetre tot el que sap?
-No ho sé. Només puc transmetre des de l'escenari, perquè no tinc cap dot pedagògica. Totes les coses
importants que sé del teatre després de més de cinquanta anys de fer-ne, no les sé explicar en
paraules.
-¿Està orgullosa que les seves filles es dediquin al món teatral, que els hagi encomana tel virus? 
-Molt. I ara la meva néta Bàrbara també ho intenta i em fa molt feliç. Penso que és la millor vida del
món, encara que, si no es té sort, es pateix, l' autoestima cau per terra, però és una professió preciosa.
El virus s'ha transmès sol, perquè mai els he dit el que havien de fer. No va amb el meu caràcter.
-En la seva extensa trajectòria, ¿ha hagut de suspendre alguna funció?
-Sí. Quan feia Haciendo Lorca em van diagnosticar un herpes zòster al front, i no vam poder fer les dues
últimes funcions al María Guerrero, i vam ajornar la visita a París. Però una actriu no pot estar malalta.
He estat malalta moltes vegades, però no he suspès cap altra vegada. He actuat amb un tifus, amb
febre, amb atacs ciàtics... Actuem estant malalts els que estem malalts pel teatre.
-¿Ha utilitzat mai alguna frase dels seus personatges en la vida real?
-Sempre com a broma.
-Els seus personatges es queden a I'escenari... 
-Crec que ningú s' emporta els personatges a casa. Es fa un tipus de vida si estas fent Hamlet i una
altra si fas Pel davant i pel darrere. Si faig la Medea em passo tot el matí al llit, no menjo qualsevol cosa,
no surto, ni dino amb amics. Faig vida de monja per poder fer la Medea, però no de Medea. En canvi,
quan vaig fer La brisa de la vida, anava a la piscina, sortia a dinar, al cinema... La responsabilitat és
diferent. La Celestina també serà un personatge molt sacrificat.
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-¿La primera divisió de I'escena teatral mundial és Londres?
-Per a mi, els actors més bons de teatre del món són els anglesos. 
-I nosaltres, en quina divisió juguem?
-Som un país més d'individualitats que de joc en equip.
 -Al llarg de la seva carrera ha obtingut més de 150 premis d'arreu del món. On els guarda?
-Els vaig dipositar, ja fa temps, tots al museu de teatre d'Almagro.
-És una actriu molt disciplinada.
-Molt. Moltíssim.
-Que I'èxit Ii continuï somrient.
-Així ho espero. Tots necessitem l'èxit.

Tot per i per al teatre
Tota la seva vida té a veure amb el teatre. Núria Espert és una actriu generosa. Amb iI·lusió i
entusiasme. Sincera, però també reservada. Mesurada en les paraules. Suspicaç analítica i metòdica.
Dialoga sempre amb propietat i coneixement de causa, fruit d'una experiència lIarga i dilatada. El seu
bagatge és impressionant. "Cada paper nou que fas és el resultat de tot el que has après, de tot el que
ets", exclama. Ha interpretat moltíssims personatges, ha dirigit estrenes i reposicions d'òpera, i, encara
que per a ella no sigui important, ha fet cinema, doblatge i radio. Núria Espert, l'Espert, és una actriu,
una gran actriu, que farà teatre mentre tingui força i ganes. Li agrada que Ii regalin llibres, i flors quan és
a casa seva. Sempre ha estat valenta. Algunes vegades, sense necessitat, ha decidit arriscar-se, i ha
emprès projectes de gran envergadura. Viu a Madrid, i hi ha hagut èpoques en que professionalment ha
estat allunyada de Barcelona. "Tots els espectacles que he fet amb interès -matisa- els he dut sempre a
Barcelona. Només no vaig poder fer Les criades, perquè no ens va deixar la censura, i més tard vam
portar-lo al Romea".

A De aire y fuego explica que I'escenari és com una pila: quelcom que dóna vida, i energia. De sempre
Ii ha agradat el risc, sorprendre i que la sorprenguin. Els seus pares van ser els seus primers mestres
teatrals. Ella volia ser ballarina, però al Romea I'actriu Emília Baró Ii va despertar la passió pel teatre. El
contacte amb el públic la va fer actriu, Esteve PolIs va ser un punt de referència i el 21 de juny del 1954
va obtenir unes crítiques insuperables per la seva interpretació de Medea al Grec. Van posar el telèfon a
casa seva per esperar els milers d'ofertes de treball. "Sense Esteve PolIs no hauria sortit del Romea,
sense Juan Germán Schoroeder no hauria fet Medea.I sense l' Armand no hauria fet tot el que va venir
després". Es van casar amb Armand Moreno, es va operar el nas, van tenir dues filles, I'Alícia i la Núria,
i, el 1959, van formar una companyia pròpia. Després l' Armand Ii va dir: "Has de créixer, i no ho faràs si
no treballes amb els millors directors". I van arribar els èxits, que permetien finançar aventures més
arriscades. Espert afirma: "Tenir un gran èxit i perdre diners només m'ha passat dues vegades a la vida:
amb La bona persona de Sezuan, a Madrid, i amb La tempestat. Sempre pel mateix motiu: un
repartiment nombrós i molts tècnics". Però a De aire y fuego també s'hi poden trobar anècdotes, algunes
divertides, com I'atac de riure que va tenir en un moment dramàtic, o el fet que una senyora Ii va tirar
una bossa de ma a la cara a la meitat d'una funció, però també explica la seva relació amb Jean Genet,
amb Rafael Alberti, el perquè no ha anat mai més a Viena, la seva lIuita amb els censors i les
prohibicions, els problemes reivindicatius a I'interior de la companyia, alguns disgustos professionals i
experiències doloroses, i també que va aprendre anglès per emprendre I'aventura més meravellosa de
la seva vida: dirigir a Londres La casa de Bernarda Alba amb Glenda Jackson. Peter Brook, després de
veure Les criades, Ii va dir: "Ets com un vas d'aigua que es congela en un instant, i a I'instant següen
t´arrenca el bull". Pero no tot són afalacs. També és capaç d'explicar la seva depressió i les dificultats
de Maquillaje. Després de la mort del seu marit, algú li va dir: "Les coses mai poden ser el que eren,
però poden ser boniques" .Haciendo Lorca, La gavina, Master Class, Una hora de poemas y canciones,
¿Quién teme a Virginia Woolf?, Medea, La brisa de la vida i ara La Celestina són títols dels últims anys
de la seva carrera actoral. Ara Núria Espert està molt implicada ¡entusiasmada, després d'estar
il·lusionada, per La Celestina, muntatge en el qual també participa la seva filla Núria Moreno.
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Autobiografia
“Vaig néixer a l´Hospitalet de Llobregat. Els meus pares eren molt aficionats al teatre. M´ensenyaven a
recitar poesies i anàvem els diumenges als nius d´art. Allà va sortir una primera oportunitat per fer una
prova al Teatre Romea per a un conte infantil. Vaig estar a la companyia uns anys, fins que vaig anar
amb l´Esteve Polls, a l´Orfeó Gracienc, i d´allà vaig passar a fer la Medea del Grec del 1954. L´he
representat sis vegades, i l´he dirigida una, amb Irene Papas, al Grec del 92. Em vaig casar el 1955
amb l´Armand i vam tenir dues filles, Núria i Alícia. Vam formar la nostra companyia pròpia el 1959, fins
que vaig començar a dirigir a Londres el 1986. Després he compaginat la direcció amb la interpretació
fins ara, l´estrena de La Celestina.

Pere Virgili
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