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l’art no val la pena.   

–L’escena argentina ha trobat l’excel·
lència tot i estar sumida en una «crisi 
permanent», com diuen vostès. 
–Estem acostumats a caure i a aixe-
car-nos des de fa molt de temps. La 
clau és mantenir sempre l’esperan-
ça. Des de fa molts anys el teatre off a 
l’Argentina ha funcionat per les coo-
peratives, lluitant molt, treballant i 
buscant la independència sense im-
portar els diners. Ens agrada fer-ho 
d’aquesta manera. Jo sempre dic als 
que comencen que el que no s’ha de 
perdre és la passió, que facin teatre 
on sigui, a casa de la tieta, amb la ro-
ba de l’àvia... No cal un local conven-
cional. Jo també vaig començar en 
una cooperativa petita.

–I ara, aconseguida la grandesa, 
¿què li demana a la vida?
–Continuar com fins ara. H 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

De llegenda a llegenda. La gran da-
ma de l’escena i el cine argentí arriba 
al Teatre Borràs (fins diumenge) con-
vertida en la diva del bel canto Maria 
Callas. A Master class, de Terrence Mc-
Nally, Norma Aleandro (Buenos Ai-
res, 1936) recrea una classe magis-
tral de La Divina a la Julliard School 
de Nova York mentre desgrana la se-
va dissortada partitura vital. 

·L’obra retrata Callas ja retirada 
del cant, amb una doble frustració 
a sobre: perdre la seva qualitat vo·
cal i perdre Onassis, que se’n va anar 
amb Jacqueline Kennedy. ¿Vostè 
creu que va morir per amor, com diu 
la llegenda? 
–Sí. L’abandonament d’Onassis la va 
sumir en la tristesa i al morir ell, va 
entrar en una depressió encara més 
gran. Per descomptat que es pot mo-
rir d’amor. Ella ho havia deixat tot 
per ell perquè n’estava molt enamo-
rada, tot i que ell odiava l’òpera i era 
com un emperador, li ordenava tot. 
Fins i tot va perdre un fill per ell. Des 
de fora, a vegades es veuen parelles in-
explicables. L’amor no té explicació.

«Va lluitar molt per 
millorar la veu i el 
cos. Era molt grassa 
i de moviments poc 
gràcils, i va acabar 
sent una gran actriu»

–¿Vostè ho deixaria tot per amor?
–Per descomptat que sí, però no m’ho 
han proposat. Per un amor profund 
es pot fer qualsevol cosa. 

–En Callas convergia una dona frà·
gil i trencada, forta i alhora tempera·
mental. Mcnally la pinta cruel i burle·
ta amb els seus alumnes, ¿era així?
–Alguns estudiants seus van asse-
gurar que era cruel, arrogant; que 
era mala professora per les formes. 
A uns altres els va anar millor. Però a 
l’obra també hi ha humor i ironia, i 
m’acompanyen un tenor, dos sopra-
nos i un pianista de gran talent. 

–Vostè diu que admira molt Maria 
Callas.
–Sí, l’admiro molt perquè, a part 
del talent, va ser una gran lluitado-
ra que va aconseguir transformar el 
món de l’òpera al voler no solament 
cantar sinó també interpretar els 
personatges. No es va doblegar a l’es-
til de l’època, que es limitava al cant, 
i va imposar-se als directors i conver-
tir-se en una gran actriu. Autors com 
Verdi i Wagner ja pretenien que els 
cantants també interpretessin però 
pocs cops ho van aconseguir.    

·¿Què la va sorprendre més quan hi 
va aprofundir? 
–Tot. Em meravella com malgrat el 
dolor que va patir a la vida, ja que la 
seva mare i la seva germana no l’es-
timaven i sempre va viure una gran 
soledat, va ser una pionera i va llui-
tar molt per transformar la seva veu 
i el seu cos. Perquè ella era molt gras-
sa i tenia uns moviments molt mal-
destres, tenia grans a la cara, mala 
visió... I llavors no hi havia bisturí, 
ella va fer un canvi natural. Va per-
feccionar el cant i el físic i es va con-
vertir en un cigne amb uns movi-
ments alats. Va treballar molt l’har-
monia del cos. 

–¿Hi té alguna cosa en comú?
–La serietat en el treball i la recerca 
de la perfecció però sense ser manià-
tica. Sempre s’ha de treballar per mi-
llorar, no acomodar-se en el talent. 
S’ha de buscar l’excel·lència; si no 

33 Norma Aleandro, gran dama de l’escena argentina, ahir a Barcelona.
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«Maria Callas 
va morir 
per l’amor  
a Onassis» 
NORMA ALEANDRO  Actriu

33 Marc Cros, Josep Ayguadé i Guillem Riera, ahir a EL PERIÓDICO.
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Després de foguejar-se als 17 anys en 
una banda en pla amateur (primer va 
ser un grup de versions i després de te-
mes propis), Guillem Riera va penjar 
dos anys la guitarra i es va posar a tre-
ballar a l’empresa de jardineria del 
seu pare. Fins que el seu exprofessor 
de música el va animar a tornar a com-
pondre i van anar sorgint les cançons 

‘Sortida 1’ és la seva entrada a la música. 
Un disc pop que conjuga frescor i ten-
dresa. Ja suma 20.000 descàrregues a 
Spotify. Demà el presenta a la sala Alfa. 

Guillem Riera
Cantautor

EMERGENTS

  

Un bon olfacte per encertar el ‘hit’
del seu disc de debut, Sortida 1. «Em 
vaig tornar a motivar», relata aquest 
noi de vint-i-tants de Barcelona, sense 
antecedents musicals (la seva mare és 
metge), però amb gran instint musi-
cal. Demà presenta el seu àlbum a la 
sala Alfa de Barcelona.
 Sortida 1 és un compacte eminent-
ment pop. Les 10 cançons que l’inte-
gren duren al voltant de tres minuts. 
I algunes les va concebre amb  voca-
ció de convertir-se directament en 
«single de ràdio», explica el cantant, 
citant com a exemples el seu primer 
senzill, l’encomanadís Deixaré, i el 
segon tall del disc, Cada matí.

VA TREBALLAR EN UNA RADIOFÓRMULA / 
Però hi ha truc: Riera va estar treba-
llant un temps en una coneguda ra-
diofórmula com a locutor. «Fas anar  
singles, així que aquest treball et dó-
na a entendre quin tipus de cançons 

poden funcionar més bé», admet.
 Riera va aconseguir que un pro-
ductor es fixés en ell penjant vídeos 
a internet. Ramon Hernández (del 
grup Margarett), va ser veure’l, tru-
car-li, i posar-se mans a l’obra. «Li ha 
donat a la meva música el toc de grà-
cia», diu. Junts van saber orientar la 
brúixola. De fet, el nord ha acabat 
sent una constant en les seves lletres. 
A Una mirada, canta «Aquí no hi ha 
mapes simplement vés cap al nord». 
I a Somnis i promeses: «Imagino i m’en-
camino/ a mons on tu i jo sols/ fem la 
vida més bonica/ Saps que amb això 
no perdo el nord». «Perquè el nord és 
el camí, l’objectiu a seguir. I quan el 
trobo, vaig a mort», explica.
 En la seva paleta musical domina 
el pop, sí, però en ocasions condimen-
tat amb reggae i fins i tot rumba. «És 
una cosa buscada. Perquè cenyir-se 
a un sol gènere et posiciona molt. Jo 
vull temes que pu-
guin arribar al pú-
blic», insisteix.  H

DANNY CAMINAL

Vegeu l’acústic de  
‘Deixaré’ amb el mòbil o 
a www.elperiodico.cat


